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 ןכייצרַאּפ-טלַאהניא

 לײט רעטשרע

 0 2220 הי היד עשה שש םיח הח חיז טט יי = += -- המדקה

 2222 היא א תהא טיש האש הא ייד יד = י= == --= ןרָאירעדניק

 יה ןיה יז שיח ךסח היה ךיז יד יח -=- שינעסעגרַאפ  .א

 -- -- -- -- -- -- ןטַאט ןיא ןטָארעג .י .ש 11

 יד החי חס תדח = == --- ןילּפיצסיד טסַאה .י .ש + 3 +

 יד דוד יה ךח ײ= == = עיסימ ַא טָאה .י .ש .ד

 היה חיה סח טיחח השח חיחמ היי לח ןיח היד הוד יח חח דח -יח {ֿמנגֹוי

 קינמלוע-םע ןייק טינ ןוא ןויצ-בבוח ןייק טינ .א

 -- רעלעטשיסעגַארּפ רענעגושמ רעד עקלואש .ב

 -- == == -= ץיזַאנמיג ןיא טינ טייג -י .ש  .ג

 היד יה ךײה דײח -= :ײירעסינלַאטש עקיטסייג יד .,ד

 טי ר א א רוטַארעטיל ץנייש יד 1

 הקי הקחה קחה היחח ההחח קח רעקיטירק עשיסור יד .2

 קיח חשד ןקקש היחח היד רוטַארעטיל עלַאגעלמוא 2

 היה היה היד הוה ךיז ייד שש == == -- ךלידל השרּפ .ה





 ---המדקה

 ןכעלטייהיירפ םעד ןופ רענָאיּפ רעד -- יקסװָאנַאי .ש
 | טָאג רעשידיי רעד ףיוא טנַאדעג

 קנַאדעג ןשיטסילַאיצַאס ךעלטייחיירפ םעד ןופ רענָאיּפ ַא יא יקסװטָאנַאי .ש
 טכַארבעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד זיא רע .סַאגרעטעברַא רעשידײ רעד ףױא
 טָאה רע ,טּפַאשלעזעג רעזָאלטַאטש רעײרּפ ַא ןופ עעדיא יד רעטעברַא ןשידיי סוצ
 רָאלק יש רעײז טא רעטכַארטרַאפ ןטָארעג רעײז ןיז סימ ןָאט וצ ןזיװַאב סע

 ןיא ןעגישרעד זיא סָאװ "?ןטסיכרַאגַא יד וליװ סָאװ רושָארב רענעבירשעג
 לָאמ ליפ ךָאגרעד סא טא ,קירגצ רָאי 67 טימ טסײה טָאד ,1890 ןיא ןָאדנַאל
 ףיוא ןעגנוצעזרעביא ץא ײס טא לֵַאניִגירֲא יא ײטס ןרָשטעג טסורדעגרעביא
 - .ןכַארּפש עקיוײא

 .ןריצילּפוד טשינ ןעקימ סָאװ ,היכז עסיורג ַא יא רע ט שר ע רעד ןײז וצ

 יטסיוא:געטש רעד ,רעזײװגעװ רעד ץידנעטש ףױא טבײלב רע טשרע רעד
 ,ךיז ופ יװ טעמכ ןרעװ רעטעּפש ןעמוקעג וענײז סָאװ עלַא רימ טא ,רעטער
 .םירימלת עגײז ,סרעגלָאפכָאנ ענײז ,ןײלַא

 םייב ,קרשייג טא ײס א ןָאדנָאל יא ײס ,טנַאטשעג זיא יטסװטטנַאי .ש
 טָאה סָאװ ,ןעפ ןײז טימ .גנוגעװאב-רעטעברַא רעטריזינַאגרַא רעד ןופ עלעגיר
 ךעלדימרעדסוא טפמעסעג רע טָאה ,דרעװש א ןטפ סוסילש יד םיא רַאפ ןָאטעג
 -ָארּפ רעד ןיא ןכיורבסימ ,טײקידלּפעק ןיילט ,עיצּפורָאק טעט ןקָארשרעדמוא ןוא
 םענעגײא ןײז ןעגנָאגעג יא יקסװַאגַאי .ש ,גנוגעטַאבירעטעברא רעלעניַאסעפ
 ןופ ורָאװעג ןסירעגניה טינ לָאמ ץײל שא ,םסילַאקידַאר וטכַארטעגכרוד ןופ געװ
 טפַארק רעצנַאג ןײז טימ טָאה רע ,ײץכעלַאקידַאר , רעשירעטסיח ןוא זָאכיסּפרסַאמ
 םענעזָאלבעגפױא סעד טפמעקַאב טיִגָאל רעטנוזעג טא שינעדנעטשרַאּפילַאער ןּפ
 רעלַאמיססַאמ ןפ אצוי לעוּפ ןיק ןעטעג טיג זיא סָאװ ,םדיטגיל ןטלזעלבעגפיוא ווא
 ןטריװרַאפ טא טסעגעקנולעגסיוא טס טַאטלטער א רָאֹנ ,טײסשירעגָאיצולַאװער
 ַא טגָאמרַאפ טָאה רע ,ּפָאס רָטלס ט טַאהעג טָאה יִקסטָאנַאי .ש .רטיה'לכס !

 ןַא ופאשעג ךיז רטּפ טָאה רע זַא א ,עשיטסילאעדיא ןכַאז רַטֹּפ שוח ןשיטסמרּפ



 ןידר ָאג אבא 8

 רעטריזינַאגרַא רעד ןיט ײס סזילַאער ןוא םזילַאעדיט ןופ זעטויס ןקיטראנגײא

 .טנַאזעג ןשיטסילַאיצַאס דעלטײהײרּפ םעד יא ײס ווא גנוגעװַאב -רעמעברַא

 8 רַאפ ,רשוי ןלַאיצַאס רַאְפ רעפמעק עקיטומ ןופ רוד רעסיורג רעזדווא

 עשיטע רעמ ןוא עלַאנָאיצַאר רעמ ףיױא טקיטסעפעגטנורג זיא סָאװ טּפַאשלעזעג

 .ןײרַא טײקיבײא רעד ןיא ןײגקעװַא םײב טלַאה וענַאטיט ןפ רוד רעדיטָא ,תודוסי

 ןָא ,יא רוד "טיר םעדיטַא ןפ ןטײקכעלגעזרעּפ עטגכײצעגסיױא יד ןופ רעגײא

 8 טימ רעמיורט רעד ,רעקיניזפרַאש טסכעה ,רעכײרטסײג רעד ןעעג ,לפיײװצ

 רע .,יקסװָאגַאי .ש -- טײקכעלקריװ רעטרַאה רעד ראס שיגעדנעטשרַאפ רעפי

 יםיה םעדיטָא ןופ יז עטסעב יד טימ ןעמַאװצ טפמעקעג ווא טבעלעג רעכיז טָאה

 ןיא ןבעל ןײז טרעפּפָאעג א טבעלעג טָאה סע רעװ .רוד ןשירעוטּפיוא שירָאט

 ,טײב ןײז ץא ,טפנוקוצ רעטידרשט רעמ ןוא רערענעש ,רערעסעב ַא רַאּפ ףמַאס

 טרערעג סע יא ןעװ ,ןטײצ עגעטכילַאבווז עקידעמוק עלמ רַאפ טבעלעג טָאה

 ןטײקכעלנעזרעּפ עקידנריפ יד ןופ ןוא ןסַאמ יד ןופ ןעוטפיוא יד ןעװ ,רָאװעג

 ןופ ןָאצ רעד זַא ױזַא ,קרעװ עלַאטועמלמָאמ ןיא טריסקיפרַאפ ןוא טרידרָאקער ןרעװ

 ןט ןטכעּפעג עשיאָארעה ערעײז ןב ןרירןצוצ ךיז ןגַאװ טינ לָאז שינעסעגרַאפ

 2 | | .ןעגנומעגרעטגוא עקיגוצסיורג

 טא ,רערעװש רָאג רעד טגיל ,ענעמוקעג רעטעּפש לסיבַא יד הדנוא ףױא = -

 רענעי ןופ קינָארכ יד תורודל ןבײרשרַאּפ ןצ בוח ,רענעמענגעגנָא רעײז ךײלגוצ

 עטסיײרד טימ ולָאמסיא ווא ,"גנַארד ןוא םערוטש, ןפ עכָאּפע רעזעידנַארג

 ןכעלטייהײרפ ןופ סרעטסײמ עבעי ןופ ןטערטרַאּפ יד ןברַאפ ערַאבכײלבסיױאצוא

 | ,טַאט רעלופטײדַאב רעװַארב ןוא טנַאדעג ןלַאקידַארילַאיּצבַאט

 . ץיא ןשירפּפָא ,יקטװַאנַאי .ש ןופ טערטרָאּפ ןלופ ןײק ןבעג טשינ ןעט עמ

 ןיא ןָאטעג טרעװ סָאד ןדײס סזילַאקידַאר ןשידיײ ןרַאֿפ ןטסגוידרַאפ ענײז ןורבז

 :רעטעברַא עטריזינַאגרָא עשידײ יד סָאװ ,ּפַאמע עטמיטשַאב טימ גנולטייקרַאפ

 .ש .טרעדנוהרָאי ןבלַאה'רעביט ןטצעל םעד רַאּפ טכַאמעגכרוד טָאה גנוגעװַאב

 ןופ םיק ןעקימ ,גנוגעװַאב רעדיטַא טימ ןדנוברַאּפ שיב ַאגר ַָא יא יקסװָאנָאי

 רָאטסַאדער רעד ןרָאי ופ ךשמב ןעװעג זיא רע ,טלײטּפָא טשינ םיא ןופ יז ווא ריא

 יריואװ טנעמרַאג סידיײײל לַאגָאישעגרעטויא  טפ ןבעגעגסיורַא ,"טייקיטכערעג , ןופ

 .יוָאיבוי םרעס

 יד  ,רָאי 29 ךרעב ש"אפ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעװעג זיא יִקסטָאנַאי .ט

 ,רעגנע ןא ןעװעג טיג זיא עיצקשדער ןיײיז רעטונוא ישמיטש רעטעברַא עיײרפ

 .גולײטּפָא הטַארעטילרײש עכײר ַא טגָאמרַאפ טָאה יז ,ןַאגרָא-ײטרַאּפ רענעקורט

 ןענײז רעטיטירט ןשירָארעטיל ַא ןופ טנַאה רעטשטנעבעג סיקסװְַאנַאי רעטנוא

 רעטעּפש ןסטסָאװעגסיוט ןעוײז סָאװ ,סרעגנַאפנַא סרעבײרש לָאצ ַא ןעגנַאגעגכרוד

 ,רעבָא ,ןבָאה יז ,רוטַארעטיל רעשידײ רעד ןיא ןרוגיפ עטנעגימַארּפ רָאג וּצ

 ןא טי"יַאפ רעד ןופ רטלַאֿפש יד ףיױא טיוט ערעכיזמוא עמשרע ערעײז טלעטשעג

 ךיז ןבָאה ײז סָאװ יא גנונעטרעגא ןוא גנוקיטומרעד יד ןגָארקעג ײז ןבָאה ָאד

 רַאפ ןטסנידרַאפ עלידןטײדַאב טָאה יקסװַאגַאי .ש זַא יױזַא .טקיטיײגעג טלָאמעד

 :םירטעלעביעזָארּפ ווא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ גנורעכײרַאב ןוא גײטשפיױא םעד



 9 ןפַאש ווא ןסמעק ,ןבעל ןײז -- יטסװטנַאי .ש

 יםעק ,רערעביוז רעד רַמּפ ןטסוידרַאפ עסיורג רָאג ענײז ץוחַא ,דנַאל ןיט טד טיט

 .ףוראבטּפיוה ןײז ןעוצעג זיא סָאװ ,סיטסילַאגרושז רעשידײ רעטשירעפ

 ןוא טסילַאגרושז רעטבאגַאב ךעלטנײװעגרעסיױא ן8 ןעטעג זיט יטסװַאנַאי .ש

 ףביורבעג רע טָאה עגײז ןטפַאשגגײא ײװצ יִדימֲא ןא .חקיפ רעשידײ טכע ןַא

 יד ןוס םרענגגעט א סרפנגגעט עגײז טימ סעקימעלַאּפ ןיג טײקטקישעג סיורג טימ

 .ןלטעדיא עכעלשטנעמלפ יד וט ןסאמ ענשַאּפערַאה



: 1 
 ןרָא-רעדניק

 ןופ רעטָאּפ רעד זיא דיק סָאד,
 ."ןשטנעמ םענעסקַאװרעד םעד

 א

 שינעסענרַאפ

 ןשידיי ןטיול ,1804 לירּפַא ןט18 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא יקסווָאנַאי לואש

 זןיא לואש ,טרָאװ ןייא טימ ,טייצ-חסּפ ךָאנ ,ןסינ שרוח ןיא סיוא סע טמוק הול

 לָאצ עשּפיה ַא ךיז ןעניפעג ענעריובעג-ננילירפ יד ןשיוװצ .דניק-ננילירפ ַא

 | | : ,עטריטנַאלַאט-ךיוה

 ןופ ןפַאש וצ טינ ןיימ ךיא םערָאװ ,עקינייא ףיוא זיולב ןזייוונַא ?עוו ךיא

 ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עלַאינעג נונעג ןארַאפ ןענייז סע .עירָאעט עצנַאג ַא םעד

 ,(1727-1642) ןָאטוינ קיזייא ונייהד יו ,רעטניוו סוא ןרָאװעג ןריובעג אקווד

 ןיקטָאּפָארק .ּפ ,(1808-1809) ןָאדורּפ .י .פ ,(1910-1898) יָאטסלָאט וועל

 | .ערעדנַא ךס ַא ןוא (1921-1842)

 טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג ןענייז סָאװ עסיורג יד ןופ עכעלטע ןענייז טָא

 ,לעװמָארק רעװילַא ;לירּפַאשדוח ןיא עקַאט ?ייט ןוא ,םישדח-ננילירפ יד ןיא

 לעונַאמיא ;1899 לירּפַא ןט28 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא דנַאלננע ןופ "ןינעל , רעד

 ;1828 לירּפַאןט11 םעד -- לַאסַאל דנַאנידרעפ ,1794 לירּפַא ןט29 םעד --- טנַאק

 יַאס ןטפ םעד -- סקרַאמ לרַאק ;1870 לירּפַא ןט99 םעד -- ןינעל רימידַאלוװ

 ַא ךס ַא ןבעג םנעקעג ןבָאה רימ ,1798 יַאמ ןט-6 םעד -- רעיּפסעבָאר ;(8

 | .קיטיינ טינ זיא סע רעבָא ,לטעצ ןרעגנעל

 םעד ףיוא קידנקוק-טינ ,טּפינקעגסיױא ץלַא ךָאנ ןענייז רוטַאנ ןוא שטנעמ

 יד ןעֹוו .גנובעגמוא רענעפַאשעג-ךעלטסניק טעמכ ַא ןיא ןיוש ןבע5 רימ סָאװ

 ןוא רעווילג-רעטניוו םעד ךיז ןופ ּפָארַא טפרַאװ ,ענוַאפ ןוא ערָאלפ יד ,דוטַאנ



 וו ןפַאש ווא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יטסװָאנַאי .ש

 ווג ,ןקירדוצסיוא ױזַא ךיז ,יז זיא ,טיוט ןופ ?טסקיצכעז ַא זיא סָאװ ,ףָאלש

 טריא ןעקנעש ןוא קידתונרזּפ ןייז וצ טניינעג השעמ-תעשב זיא ןוא ,טגיילעגפיוא
 | | ,טנַאה רעלופ ַא טימ ןטײקטבַאגַאב רעדניק

 ןעוועג זיא ,ןבעל ןייז ןיא רעטעּפש ןזיװַאב סע טָאה רע יו ,יקסווָאנַאי .ש
 רענדער רעסיורג ַא טימ ,ץנעװקָאלע טימ ,רָאמוה רַאפ שוח ַא טימ ןעקנָאשַאב
 .ןעּפ רעפרַאש ַא טימ ,ץְלַא רעביא ,ןוא רעטקַאדַאכ ןקרַאטש ַא ,טפַארק

 | :ךיז ןנעוו טביירש .י .ש

 ,ץנַאלפ ַא ןופ ןבעל סָאד רעכינ ןעוועג ןענייז ןרָאי-סנבעל עטשרע עניימ ,

 | .(*"ןזעוו ןקיניזטסואווַאב ַא ןופ יו היח ַא ןופ
 ןייז ןופ תישארב םעד ףיוא תומוערת טימ יו סעּפע ןדנוא סע טנָאְי רע

 ,ןפרַאד טלָאװ ןוא ןליוו טנָאמרַאפ סָאװ ,ןזעוו גנוי קידעבעל ַא יוװ ךיז ןטּפױהַאב

 1 + .שינעדנעטשרַאפ ךיוא ןציזַאב ,ךָאנ םיא טיול

 רעקיצניגמוא ןייק טינ ןעװעג ,י .ש זיא טייהדניק רעירפ ראג ןייז ןיא
 סָאד ןעוועג ןענייז ןרָאי-סנבעל עטשרע ענייז ,553 םעניימעגלַא םעד ןופ םַאנסיוא

 רעטניה ןעוועג טינ זיא רע ,רעדניק עטסרעמ יד ייב ךעלטנייוועג ןענייז ייז סָאװ

 -ניק עקניניילק ןוא ךעלעפוע ערעדנַא יבנל ,גנולקיװטנַא ןיא טמַאזרַאפ ,קילעטש

 .קיטסיינ טיג ןוא שיזיפ טינ ,דניק-םעלבָארּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע .ךעלרעד

 םעד-טָא רע טכיירטשרעטנוא ךָאד ,ןגָאלקַאב וצ ךיז סָאװ ףיוא טָאהעג טינ טָאה רע

 רעד ףיֹוא ןענַאטשענ םינ זיא דניק ןיילק ַא יװ .ןבעל-ירפ ןייז זַא ,דנַאטשמוא

 לָאז סע ןַא ,ןלעװ ךיז טלָאװ םיא יוװ ,טייקיניזטסואווַאב ןופ ךייח דטקירעקעג

 .ןעוועג ןבָאה

 טייג ןורכז ןייז סָאװ רַאפ גנורעלקדעד ַא ןבענ וצ זדנוא ךיז רע טימ ךיוא

 ןדניא רַאֿפ ןענעק ןוא ןעקנעדענ לָאז רע זַא ױזַא סגעווקירוצ טייו גונעג טינ

 עקניניילק ערעייז טימ ,ןטייחלצנייא לימ טימ ןרָאירעדניק עטשרע ענייז ןביײרשַאב

 -ָאטיוא ךס ַא זַא טסייו רע ,סעידעגַארט ערעסערנ ןייק טינ טימ ןוא ןפמואירט
 רעדָא ןטייווצ ןופ שזַא ,.ירפ רָאנ ןופ עטכישעג-סנבעל רעייז ןָא ןבייה ןפַארנַאיכ

 טביולרעד ןורכז רעכַאווש ןייז זַא טּפױהַאב רע ןוא טינ סע טוט רע .רָאי ןטירד

 ,תוישעמ עטכַארטענסיױא טימ ןיולב םעד ןליפסיוא ןוא ,ןָאט וצ סע טינ םיא
 ליוו ,טכיל ןקיצניג א ןיא ןזיוועג םיא ןטלָאװ סָאװ ,ןשינעעשעג עטריזינָאיצקיפ

 ןעניגרַאפ ךיז לָאז רע ,רעבָאהביל-תמא ןוא רעכוז-תמא ןַא ליפוצ זיא רע .טינ 'וט
 ייז ,ָאי ןעוט "סדעקנעדעג עלַאנעמַאנעפ , יד ןופ לָאצ עשּפיה ַא סָאװ ,ךַאז אזַא ןָאט

 ךיז ןגעו טרעהעג ןבעל רעייז ןיא וצ-רעטעּפש ןבָאה ייז סָאװ ,ןכַאז ןביײרשַאב

 -רעביא יװ ייז ןנעוו ןטכירַאב ןיילַא ייז סָאװ ןטקַאפ יװ ,ערעדנַא ןופ טלייצראפ

 סָאד .שינעכערעג רעייז ןיא טצירקענניירַא טשרמולכ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשינעבעל

 ,םענעראפרעד-קיטפַאהבעל םעד ןיא ךיז טרעיילשרַאפ ךיז-ןרעהנָא ןטיול עטקנעדעג |

 ןכעלטנייוועגרעסיוא ןטימ ןָאט וצ םירַאב ַא ךיז רעטנוא טּפוטש ערח-רצי רעד ןוא

 .ןורכז

 ,יססלשיצבַאס ןכעלטײהײרפ ןשידײ ןפ ןרָאי עטשרע ,, ,עסטָאנַאי .ש ן*

 ,8 ,טרָאי יב ,ד



 ןיד ה ָאג אבא | ו2

 ןעקנעדעג'טינ --- תונורכז ענייז ןיא --- ויטַארטסנַאמעד סיקסווָאנַאי ,ש ןיא

 -רעטקַארַאכ ַא ןעז ןעמ ןעק ןבעל-רעדניק ןייז ןֹופ דָאירעּפ ןקידתליחת םעדיטָא

 ןענופענ ךיז טָאה רע ןעוו ןענעק טינ ןוא ןסיוו טינ ךיז ליו רע .,םענייז ךירטש

 -נעדעג ןיא ןרירטסיגער טינ ליוװו רע ,טײּקנפלָאהַאממוא רעלופ רעשידניק ןייז ןיא

 ןוא ןטכיזניה עלַא ןיא ,קיטנעהּפָא ןצנַאנ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טייצ יד שינעק

 ,םַא ,עמַאמ ,עקימורַא עטנעָאנ יד ןופ ןליוו ןטוג םעד ןופ ,ןקעווצ עֶלַא רַאפ

 עדרעוו ןייז ןופ רעקירעדינ זיא רע ,ןָא טינ םיא טייטש דנַאטשוצ ַאזַא ,עטַאט

 .../ודובכ יפל וניא,

 לַאטעד ַא סע זיא ,טייצ-"יירעפַאלקש , רענעי ןופ סעּפע ךָאנ טקנעדעג רע ביוא
 "ןזָאלפליה , ןייז סיוא סע טפיוק םעד טימ ןוא קרַאטש רעייז םיא טלכיימש סָאװ

 ןעוועג זיא דניק סלַא רע זַא ,ןרעכיזרַאפ טגעלפ םֵא ןייז זַא זיא סָאד ןוא ,רעטלע

 ןרעדנואווַאב ,םיא ףיוא ןקוק ןלעטשּפָא ךיז ןגעלפ סַָאנ ןיא ןשטנעמ זַא ,ןייש ױזַא

 ,ןביירש ,ןדייר ןייז טרעדנואווַאב רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ ןבָאה ייז יוװ ....םיא

 ,טייקיניזפרַאש ןוא ץיוו ןייז

 טָאה סָאװ ,עינַאינ ַא טַאהעג בָאה ךיא זַא ,ןַאמוט ַא ךרוד יוװ קנעדענ ךיא,

 ביל קרַאטש ךימ טָאה ,רימ ךיז טכוד סע יו ,סָאװ ןוא רימ םורַא טערָאּפעג ךיז

 / +,"רניק ןגייא ןַא יװ טַאהעג ביל ,טַאהעג
 ןגייא ריא ןעוועג טלָאװ רע יװ ,טַאהעג ביל םיא טָאה יז זַא ,טקנעדעג רע

 יבייל ענעגייא ןייז יו טַאהעג ביל יז טָאה רע זַא ,טינ ,רעבָא ,טקנעדעג רע ,דניק

 ,ןעלדנַאה ןוא ןליפ ןופ טייהיירפ יד וצ טמענ ןבָאה-ביל םורָאװ ,רעטומ עכעל

 ןוא ןדנובעג ,טרָאפ ,טרעוו עמ רעבָא ,ןטייק ענעדלָאג טימ םנה ,ךייא טדניב סע

 טייקנדנובעגוצ ןוא טייקנדנובעג יד ,ןזָאלוצ טינ .י .ש ליוװ סָאד ןֹוא ,ןדנובענוצ

 ךיז טָאה יז ,ןבָאה טפרַאדעג םיא טָאה יז ,טייז סענַאינ רעד ףיוא זיולב ןייז ףרַאד

 ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה רע זַא ,ןורכז ןיא וצ טינ טיג רע ,םיא םורַא טערָאּפעג

 ןעוועג זיא רע זַא ,טייקיניילק רעטסדנימ רעדעי רַאפ ריא וצ ןעמוקנָא טזומעג ,ריא

 ,ריא ןָא זָאלפליה

 ןלעוטקעלעטניא-קיטסייג ןֹופ ךירטש רעדיטִא סיױרַא טמוק רעטלוב ךָאנ

 טלדנַאה סע ןעוו ,טיײקיגנעהּפָאמוא וצ גנַארד א ךעלטננייא זיא סָאװ ,ץלָאטש

 ןוא ןעקנעדעג ֹוצ טמוק סע ןעוו ,טייקנפלָאהַאבמוא רעכעלטטַאשנסיװ ןגעוו ךיז

 ליוו סָאד ,רדח ןיא ןייג ןמז ןטשרע םעד ןוא דמלמ-יקדרד ןטשרע םעד ןביירשַאכ

 רע ןוא ןייז לבוס טנעקעג טינ סע טָאה ןורכז ןייז .ןייז-סרונ טינ ןפוא ןיאב ,י .ש

 ,ךיז ייב רענעסיררַאפ רעד טָאה גנורעדינרעד ַאזַא ,טרעדײלשעגנסױרַא סע טָאה
 ןפרַאד לָאז רע ,ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טינ ,.י ,ש ,רָאנ-וצ-זיב רעטביילנעגנייא ךיז ןיא

 סָאד -- שינעטנעק רערַאטנעמעלע ןופ גנוברעוורעד רעד ענונב םענעי וצ ןעמוקנא

 -ענּפָא ןעננובעלרעביא עוויסערּפעד עֶלַא יד טָאה רע !ןרעוו טעדלודעג טינ ןעל

 ןשיגָאלָאכיסּפ ןייז ןופ לייט ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק רָאג ןטלָאװ ייז יו ױזַא טקעמ

 ,רַאטנעװניא

 .טרָאד (*



 13 ןפַאש א ןפמעסק ,ןבעל ץײז -- יטסװַאנַאי .ט

 ןעקנעדעג ןָא טינ בייה ךיא זַא ,רעלקרעד ךיא ןעוו ,תמא רענייר רעד זיא סע,
 טינ בייה ךיא ,תיב-ףלַא םעד טנרעלענ רימ טימ ןבָאה לָאז סָאװ ,דמלמ-יקדרד םעד
 םעניילק ןיימ וצ ?סילש םעד ןעמוקַאב ןבָאה לָאז ךיא ואוו ,רדח םעד ןעקנעדעג ןָא
 ןיימ ןֹופ ךיא קנעדעג קינייװ ױזַא . .. ןרָאי ערעטעּפש יד ןופ רצוא-סטפַאשנסיװ
 ךיא יצ ,חומ ןיימ ןיא ?פייווצ ַא טציא טײטשטנַא סע זַא ,טייצ-סנבעל רעטסירפ
 ַא ייב טנרעלעג ןעוו רָאנ בָאה ךיא יצ ןוא ;רדֹח ַא ןיא טנרעלעג רָאנ ןעוו בָאה
 ,דמלמ-יקדרד

 סָאװ ,רעד זיא ,לפייווצ ןיימ ןגעק בָאה ךיא סָאװ ,זייװַאב רעקיצנייא רעד
 ןיימ ןופ ךעלרעּפניײשַאב ןעז וצ זיא סָאד סָאװ ,תיב-ּפלַא םעד טראפ ךָאד ןעק ךיא
 ,(*ה..ובנב רימ וצ ןעמוקעג טינ תיב-פלַא רעד ךָאד זיא רעכיז ,ןביירש ןקיטציא

 ןעועג זיא סע זַא ,קנאדעג םעד טימ ןכַאמ םולש טנעקעג טינ טָאה .י .ש
 רע ןעוו ,ןעוועג ןבָאה טינ טלָאמעד לָאז רע ,שידניק-ןיילק יװ ,גנוי יו ,טייצ ַא
 -סעדעיּפ-שינעטנעק ןייז ןופ ךייה רעד ןופ סָאװ ,ןיבר ַא וצ ןעמוקנָא םזומעג טָאה
 ןופ ןפרַאד סע לָאז ,י .ש ,רע ןוא ?סילש םעד טגנַאלרעד םיא ןבָאה לאז לַאט
 קנַארש םעד ןענעפע חוכ ןשינַאמ סלסילש טימ ןוא קידהענכה ןעמענ טנעה ענייז
 -טסואוואברעטנוא ןנעלפ ןלעוװ ךיז טְלָאװו םיא ,רעמאקצַאש-סטפַאשנסיװ ןייז ןיא
 !בלעיו ןָא תועידי בייהנא יד זַא ,תיב-ףלַא ןופ שינעטנעק יד זַא ,עיזוליא יד קיניז
 ןענעק סָאד יו ,ענעריובעגנייא יו ןעמוקעג םיא וצ ןענייז ,ןײגַאב טינ :ךיז ןעק עמ
 ןופ טײרּפַאב ךיז טײקנסָאלשטנַא טימ טָאה רע .ןעז ןוא ןרעה ,ןעמעטא ,ןגייז
 -ָאטיוא:שיטנעצָאד ,ןויטַאטירָאטױא ןטסכעה םעד ֹוצ טייקטקידלושרַאפ רעדעי
 יו ןשינעסיוו עקידתישאר יד זדנוא טיג סָאװ ,דמלמ-יקדרד םעד ,רערעל ןשיטַארק
 ןיא ןעגנַאלק יד ןדניברַאפ ןֹופ קינכעט יד ,תיב-ףלַא םעד ןופ גנושרעהַאב יד
 -נָאק ןענייז ןשינעטנעק יד טָא ,רעטרעוװ ןיא ןצלעמשרַאפ ןפַארט יד ןוא ןפַארט

 ןעמ ןעק ייז ןֹופ .ןרעּפמַא טינ ךיז עמ ןעס ייז ןגעוו .ערַאטנעמעלע עלענָאיצנעװ

 -רעביא זדנוא ןרעוו ייז יוו ױזַא יונעג ןעמעננָא ייז זומ עמ ,ןעגנידּפָארַא טינרָאג
 א .'טלענקעגנייא ןדנוא טימ יבר רעד סָאה ױזַא, .ןעננורעדנע ענייק ןָא ןבעגנעג

 ךיז טָאה ,קסניווד ןופ החמש והילא ברה ךיז טכַאד ,לודג רעשידומלת רעטמירַאב
 סָאװ טייקינעטרעטנוא עכעלסירדרַאפ עצנַאג יד טכַארבענסױרַא ןוא ,טקירדעגסיוא

 טימ, :הרות רעראטנעמעלע רעקידתישארב רעד-טָא ןופ םענפיוא םעד ןיא טגיל
 ."ןגערפּפָא טינרָאג ָאד ןעק'מ ,טכעלש זיא תיב-ףלַא םעד

 רע ,ןבענוצ טלָאװענ טינ .י ,ש טָאה טייקנגָאלשעגרעדינ עקיטסייג יד-טָא
 םעד-טָא רַאֿפ .ןסענרַאפ עיצַאילימוה ןופ השרּפ עצנַאג עקיזָאד-ײד רעסעב טָאה

 סָאװ ;רָאטַאטקיד-ראטקורטסניא ןוא רעריפ ןלעוטקעלעטניא ,ןיבר ןקיטכעמלופ

 רעטולָאסבַא ןופ דוסי ןפיוא ןצנַאג ןיא ןרעוו ןעמונעגנָא ןומ טרָאװ סעדעי ןייז

 ייזומ םעד ןיא ץַאלּפ ?לקערב ןייק טַאהעג טינ .י .ש טָאה ,טייקיטפַאהרעלעפמוא
 ,"עירָאטסיהערּפ , ןייז ןופ

 ןייז טלָאװ גנוריוויטַאמ ןוא גנושטייטסיוא רעשינָאלָאכיסּפ רעדיטָא ןָא

 .8 'ז ,טרָאד (*
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 ןופ קעמּפִא ןַא ,שינעסעגרַאפ עלַאטנעמַאדנופ ַאזַא ךעלדנעטשרַאפמוא ןיטולחל

 גָאט ןטשרע ןטימ ןדנובדַאפ ןענייז סָאװ ,ןעננובעלרעביא ענווָאטנורג ליפ ױזַא

 ןבעל ןיא דוטיננַאמ רעטסערג רעד ןופ שינעעשעג ַא ןיא סָאד ,רדח ןיא ןייג ןופ

 .לגניי ןשידיי ַא ןופ

 טלעטש סָאװ ,טלַאטשעג עטיּפָאט א זיא רע !יבר רעד טייקיניילק ַא סעּפע

 ןיא ,דרע רעד ףיוא סָאװ ,רעטָאפ ןקידנשרעהִלַא ןזייב םעד ןופ יא ןעמַאזוצ ךיז

 {טולָאסבַא םעד ,למיה ןיא סָאװ רעטָאפ ןקיטכעמלַא םעד ןופ יא ,חביבס-בוטש רעד

 וָאד רעד ,"טָאג רַאפ ארומ יד יװ ןיבר ןייד רַאפ ארומ יד ןוא, :רעשרעהניילַא

 ןופ טפירשפיוא ןַא ןופ טנעײלענּפָארַא זיא עומש ןב רזעלא יבר ןופ גָאזנָא רעק

 ייס ןוא עטַאט ייס יבר רעטשרע רעד זיא דניק ַא ייב .עיגָאלָאכיסּפ רעשרעדניק

 .ןעגנוצינערגַאב ענייק ןָא םיא רעביא טגיניק סָאװ ,ךלמ רערָאװ רעד ,טָאג

 ןותחתה םונהיג ןימ ַא יװ סעּפע ןעוועג ךָאד זיא ןרָאי ענעי ןיא רדח רעד

 יּפעג ןה ןענייז ךעלרעדניק עניילק עשידיי יד ןופ תומשנ יד ואוו ,רוטַאינימ ןיא

 טמענרַאפ עיפַארגָאיבָאטױא רעדעי ןיא .,ןרָאװעג טרעטיילעג ןח ןוא ןרָאװעג טקינ

 | ,טרָא םענעביוהרעד רָאג ַא רדח רעד

 עװַאקישט יד-טָא .י .ש זיא ללכ םענעמונעגנָא םעדיטָא ןופ םַאנסיוא ןַא

 טסילפ יז :ןבעגעג יז ןבָאה רימ ןוא ,גנורעלקרעד ַא רעכיז טנָאמ טייקכעלמענסיוא

 .לעטשנייא ןשינָאלָאכיסּפ ס-.י .ש ןופ תוחמ םצע ןֹופ סיױרַא

 קינייװ ױזַא קנעדעג ךיא סָאװ ,םעד ןופ ןעגנירד לָאז רעזעל רעד ביוא,

 ףיוא ,ןגָאז וצ ױזַא ךימ ןבָאה סָאװ יד ןופ ןוא ןרָאי-רעדניק עטשרע עניימ ןופ

 ךיא לעװ ,שטנעמ רעכעלטנייוועג ץנַאג ַא ןייז זומ ךיא זַא ,ןגָארטעג טנעה יד

 ,(="םעד ןגעו ןגירק טינ קרַאטש םיא טימ ךיז

 .י ,ש זַא ,טרעלקרעד ןיוש בָאה ךיא יו ,םעד ןופ גנירד ,רעזעל ַא יו ,ךיא

 שירטנעצַאנע ױזַא ,טניינעגנ קידנגינענ-טסבלעז ױזַא ,קיכרַאטױא ױזַא ןעוועג זיא

 ,ןדָאזיּפע יד שינעקנעדעג ןיא ןזָאלוצ טלָאװעג טינ טָאה רע זַא ,טריאוטיטסנַאק

 םנעקעג טינ טָאה רע ןעװ טייצ ַא ןעוועג זיא סע זַא ןזיװַאב םיא ןטלָאװ סָאװ

 טָאה עמ ןוא ,וויטַארוניפ ןה ןוא ךעלבעטשכונ ןה ,סיפ ענענייא יד ףיוא ןייטש

 שינעסעגרַאפ עלַאטָאט יד ,חחכש-לש-רש רעד זַא ױזַא ,טנעה יד ףיוא ןנָארטעג םיא

 עטגנַאלרַאפ םיא ןופ יד ןָאטענּפָא טָאה יז .טּפױװַאב ירפ ץנַאנ ָאד ךיז טָאה

 ןוא ןעגנורַאפרעד עקידנכערב-הוואג יד ןופ םיא טיירּפַאב טניימ סָאד ,טעברַא

 ,ןעננורעניארעד

 עדנעגעל יד ךיז טכַאּפ ןשטנעמ ּפיט םעדיטִָא רַאפ ,קידנדייר שירָאגעלַא

 ,ןטַאט ןייז ןופ רעטלע ןעוועג זיא רע זַא ,ןסויצופנָאק ןגעוו טלייצרעד טדעוװ סָאו

 -קיטסייג ןענייז ,ןּפיט יד-טָא ייז םערָאװ .ןעמַאמ רעד ןופ ךיוא ןבענוצ טלָאװ ךיא

 .. .שיטקַאדידָאטיוא סיוכרוד ןוא ןריובעגנ-טסבלעז לעוטקעלעטניא

 | .ד יז טרָאד (5*



 ופ | ןפאש א ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יטטצלַאנַאי .ׂש

 ב

 רע טאפ ןייז ןיא ןטַארעג זיא .י .ש

 רעקיטכיו ַא זיא טייקידהשורי ."םיוב ןופ טייו טינ טְלַאפ לּפע רעד,

 ןרימרָאפ ,דניק א ןופ עיצוטיטסנָאק יד ןלעטשנעמַאװצ ןיא רָאטקַאפ

 לָאמא .ןטפַאשנניא ערעדנוזַאב ענייז ןטעברַאסיױא ןוא רעטקַארַאכ ןיז

 רעד לָאמַא ,רעטָאפ רעד לָאמַא ,רעטומ יד םתוח ריא דניק ןפיוא ףױרַא םג ןייל
 רימ סָאװ ,לַאפ םעד ןיא ,(*עבָאב-רעטלע רעדָא עבָאב ,עדייז-רעטלע דעדָא עדייז
 -נייא ןשיגָאלָאכיסּפ סרעטָאפ ןופ גנוקריוו יד קיטנעק קרַאטש זיא ,ןטכַארטַאב
 .רעטָאב ןייז וצ ךעלנע ,י .ש יא רעטסַארַאכ ןייז ןופ טכירטש-טּפױה יד יא ,לעטש

 ַא ןעועג ךיוא ןיא רע ,דיי רענולק ץנַאנ א ...ןעוװועג זיא רעטָאפ ןייז
 ןעוועג זיא רע .,גנילציוו לקיטש א יו רעמ ןעוועג זיא .י .ש ןוא (*"*גנילציוו לקיטש
 .הקּפ א ,טרָאװ ןייא טימ ,שיטסַאקרַאס-קידנסייב ,קיניזפרַאש ךעלטנייוועגרעסיוא

 ,"ותעד לע דמוע , ןַא ,ךיז ןיא רעטכיילגעגנייא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז
 א ןעועג ךיא ןיב , ,י ,ש ןעוועג ךיוא זיא ױזַא -- ןשקע רענעטָארכעג ַא ןוא
 ,(***"ןֶא ןייוודניק ןיימ ןופ ןשקע רעסיורג

 ןיא טחוש ַא ןעוועג ןיא רע ,רעטָאפ ןייז ןגעוו זדנוא טלייצרעד רע סָאװ-טָא
 טעטירָאטױא רעד רעטנוא ןפרָאװעגרעטנוא זיא םלועה ךרדכ טחוש ַא .,קסניּפ
 וצ גנוטכא זיא עיצקנופ-טּפיוה סבר םעד ,טָאטש ןופ בר ןופ ,ָארתאד ארמ ןופ
 -עג יד ענונב ףיוא ןעמוק סָאװ תולאש עֶלַא ןענעקסּפ ןֹוא ,תורשכ ףיֹוא ןבעג
 זיא בר רעד ,הפירט ,םולשו-סח ,רעדָא רשכ ןענייז ייז יצ ,תומהב ענעטכָאש
 רעד ,טסילַאיצעּפס רעד זיא רע .םינינע יד ןיא ןורחא קסוּפ םעד רַאפ טנכערראפ
 ,טפַאשנסיו רערַאנירעטעװ רעשידיי רעקיטייצרַאפ רעד ןופ רענעק רעקיטנורג
 ןוא דומלת ןיא טעברַאַאב טיירב ןוא הרות רעד ןיא ןבעגעגנָא זיא יז לפיוו ףיוא
 -מָאק רענעמונעגנָא טסכעה רעד .םיקסוּפ עקידרעטעּפש יד ןופ טריזיטַאמעטסיס
 וצ ,ֹורַאק ףסֹוי ןופ ?העד-הרוי , .רעד זיא דנַאטשננעק םעדיטָא ןגעו םוידנעּפ
 ןבעגעגּפָא לעיצעּפס ךיז ןבָאה סָאװ ,םינורחא ןופ קרעוו ייר ַא וצ ראנ ןעמוק םעד
 ,"ךורע ןחלוש ,, ןֹופ לייט ןקיטכיוװ רָאג םעד-טָא טימ

 תועידי עכעלכעלפרעביוא ,ערעגָאמ זיולב טָאה ,ךיז טריפ = יו טחוש א
 יבגל רעשדלעפ ַא ,לשמל יו רעמ טינ בר םעד יבנל ןיא רע .ןגַארפ יד-טָא ןגעוו
 ןוא ףלח ַא ןלעטש ןעק ,די-מוא ןַא זיא טחוש רעד ירעניצירעמירעטקַאר םעד
 -רעביא ןֹופ ןיד ןשידיי םעד טיול תוסנ ןוא תוקד-תומהב ךיוא יװ תופוע ןליוק
 ביוחמ טחוש רעד זיא םיפלח עטלעטשעג ענייז וליפא ןוא .םינמיס בור ןדיינש

 ,12 יז ךוב .טיצ ,יקסװַאנַאי .ש (+* ,1204 ,4 ךוב ,"ײובַאזרוטַאנ סוכמ; ,סויבערקול (*
 ,9 יז ,טרָאד ( 6



 ןיד ה ָאג אבא | 16

 -עגסיוא ןוא ןכוזרעטנוא ייז לָאז רע .,,בר םעד ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ןזייוו ןייג וצ

 ,תֹומיגּב ןָא קירעהעג יװ טלעטשענ ןענייז ייז יצ ןעניפ

 טָאה .הוואג-לעב רעטרַאּפשעגנייא ןַא ןעוועג זיא ,י .ש ןופ רעטָאפ רעד רעבָא

 טנקסּפעג טָאה בר רעד ,בר רעקסניּפ ןגעק ,רַאהרעביא ןייז ןגעק טלעטשעג ךיז רע

 עטַאט רעד ןוא ,הפירט זיא יז זַא ,טעליוקעג טָאה עטַאט רעד סָאו המהב ַא ףיֹוא

 .(*"רשכ זיא יז זַא ,טגָאזעג טָאה

 ןיא סולשַאביגנוניימ ןייז ןבעג ןוא ןייז וצ םינּפ ןיעמ טחוש א טמוק יו

 (*"התימ בייח --- ובר ינפב הכלה הרומ ַא ךָאד זיא סָאד .בר ןופ טרַאװנגעק רעד

 טנידרַאפ רערעל ןייז ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ץעזענ םעד ןָא טזייוו סָאװ רעד

 לודג ַא ,בר ַא ןענעקסּכרעביא ןוא ןרַאּפשרעביא ,רעגרע ליפ ךָאנ ןוא .ףָארטשטיוט

 ןגעו ךיז טלדנַאה ָאד ןוא ! ןרָאװעג טרעהעג טינ ךָאד זיא הּפצוח ַאזַא ,לארשיב

 ָאטרַא עמורפ ייב םויה-דע זיא ןוא ןעוועג זיא סָאװ ,ןינע רעברַאה ַא ,תופירט

 | | ,טייקיטכיוו רעטסערג רעד ןופ ןדיי עשיסקָאד

 ןבָאה רעריפטָאטש יד ,ףיקת רעמ ןעוװעג זיא בר רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןטנידרַאפ ןייז טּפַאכעג טָאה ,טחוש רעד ,םינּפ-תוזע רעד ןוא ,םיא טימ ןטלַאהעג

 םיא ,ןושל טסָארּפ ףיוא ,הטיחש ןופ ןעוועג-ריבעמ םיא טָאה בר רעד .קסּפ

 | | ,ןטכעש וצ ןטָאברַאפ

 םיא ןשיוװצ ןשינעדנעטשרַאפסימ .עקינייא ןעמוקענוצ ךָאנ ןענייז וצרעד ,

 .ןוח ַא יװ טלעטשעגנָא ןעוועג זיא רע ואוו ,(*+ילוש ןופ םיטַאבעלַאב ענייז ןֹוא

 ןוא םיטַאבעלַאב יד טימ יא ןוא בר ןטימ יא טנירקעצ ,ךיז טָאה רע זַא יױזַא

 הסנרּפ ןכוז קעװַא זיא ןוא ,ןזח ןוא טחוש ןופ עלעטש עטלּפָאט ןייז ןרָאלרַאפ

 שינעלגָאװ ליפ ךָאנ .ןעניפעג טזָאלעג טינ ךיז טָאה הסנרּפ ןוא ,"םיקחרמ , יד ןיא

 ןוא ,ןזח סלַא עלעטש ןייז ןנָארקעגקירוצ ,טרעקעגמוא ךיז רע טָאה תוקחד ןֹוא

 ... תופוע רַאפ זיולב טחוש סלַא

 ,ןעמעלַא ןגעק ,ךיז ףיוא זיולב ןוא ,ךיז ףיוא ןלעטש ןוא תונשקע יד-טָא
 טָאה רע .רעטקַארַאכ סיקסווָאנַאי .ש ןופ ןכירטשטּפיוה יד ןופ ענייא ןעוועג זיא

 ןָא ,תמא ,ןבילבענ ןוא --- ןבעל ןייז ןופ ךשמ ןיא טלדנַאהעג ױזַא לָאמ עכעלטע

 ןייז ןעוועג בירקמ טָאה רע .טרירַאבמוא ןעננונייצרעביא ענייז טימ רעבָא .הסנרּפ

 ןפיוא בצמ ןטלעטשעגנייא יוו-טינדיוו ןלענָאיסעּפָארּפ ןקידכעבענ ןייז ,ערעירַאק

 ףיֹוא ןעגנַאנעגנייא םינ זיא רע ,ןעמונעגפיוא ייז טָאה רע יוװ ןּפיצנירּפ ןופ חבזמ

 .ןסימָארּפמָאק

 ןיא ערעכעה ,םיא ןֹופ ערעכעה ,ערעקרַאטש ןגעק טלעטשעג ךיז טָאה .י .ש

 ףיוא ,טסואוועג טָאה רע ןעוו טלָאמעד ךיוא ,ןבָאה-העד ןוא עיציזָאּפ ןופ טשּפ

 ןיא טייטש הסנרּפ ןייז ןוא ,ןריפוצסיוא ןסנַאש עּפאנק רָאנ טָאה רע זַא רעכיז

 .10 יז ,טרָאד (*
 :אֹל תוכרב (**
 .10 'ז ,ךוב טריטיצ ,י .0 (טא8



 וד | ןפַאש טא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יטסװָאגַאי .ׂש

 ,ןקירדוצסיוא ךיז שיטַאמָאידיא ,ןביִלְבעג זיא ןוא טליּפשרַאפ עקַאט רע טָאה ,ןָאק

 - | ,רעסַאװ ןפיוא;
 ןזח א יו רעטָאפ ןייז סָאװ ןָאטעג האנה קרַאטש טָאה דניק סלַא ןדי .שי

 טכַאמעג ךעלצונ ךיז טָאה רע זַא ,ףורַאב ןייַז ןיא טנכייצעגסיוא ױזַא ןעוועג זיא
 ןייז עכלעוו טימ ,ךעלטעטש עניילק ןופ םינזח עּפורג ַא ןופ רָאטקורטסניא ןַא יו
 יד רַאפ םינוגינ ענעדיײשרַאפ ,"ּפָאק ןיא ןּפַאלקנירַא , ,ןעגניזנייא טגעלפ רעטָאפ
 תוכלה ןיא רעזייוו-נעוו א זיא רעטָאפ ןייז זַא ןייזטסואווַאב סָאד ,"םיארונ םימי,
 ,חור-תחנ ךס ַא טפַאשרַאפ םיא טָאה תונזח רעוַאברַאקפ ןוא הניגנ

 רַאפ טכַארטַאב סָאד טָאה רע יצ ,טלָאצַאב םעד רַאפ ןגָארקעג טָאה רע יצ, = |
 ץנאג םינזח ענעי טימ טָאה רע זַא ,רעבָא ,קנעדעג ךיא ,טינ ךיא סייוו ,הווצמ ַא

 סעּפע ןיא ןבָאה ייז ןעוו ןרעזייב קרַאטש ךיז טנעלפ רע זַא ןוא ;טעברַאעג ,רעווש
 | | ,טזיירגרַאפ

 םינזח עקידלטעטשניילק יד טכַארטַאב ךיא בָאה ,טלָאמעד ?גניי ןיילק סְלַא,
 ,ןטכַארט ךיא געלפ ;ּפעק עבָארג עכלעזַא .גנוצעשנירג רעקרַאטש ןופ ליפעג ַא טימ
 .(*"ךעלקיטש עשינזח ערעדנַא יד ןוא "ונכלמ וניבֶא , ןא ןגָאזכָאנ ןענעק וצ טינ

 -ַארּפ ןעוועג זיא םידימלת-םינזח יד וצ טליפעג טָאה רע סָאװ לוטיב רעד =
 -עגרעביא םיא טימ ךיז טָאה רע ,רעטָאפ ןייז ןופ גנורערַאפ רעד וצ לענָאיצרָאּפ
 ,טריציפיטנעדיא יו םיא טימ ךיז ןוא ןעמונ

 ןענעק סָאװ ּפעק עבָארג יד טימ עקינעי יד וצ גנואיצַאב גנוצעשגנירג יד-םָא
 ןייז ןיא ,"ונכלמ וניבָא, ןכַאפנייא ןַא םילכ-הניגנ ערעייז ףיוא ןעמענפיורַא טינ
 ,רע יו ,ןינע ןשירַארעטיל ַא רעדָא עגַארפ עלַאיצַאס ַא ,דנַאטשוצ םענעפקָאוװרעד
 יייז ןבעל ןכעלגנעל ןצנַאג ןפיוא ןבילבעג םיא ןזיא ,ןעמונעגפיוא סע טָאה ,.י .ש
 ,"ןטָאידיא , רעדָא ּפעק-לזייא ,ּפעק עשרעיוּפ עבָארג ךיז םורַא ןעזעג טָאה רע ,םענ
 ייז ןעוו ,סרערעהוצ ןוא סרעלעטשדעגַארּפ ענייז ןעלטיטַאב טפָא טנעלפ רע יו
 ענייז טימ קימיטשנייא ןצנַאג ןיא טינ ,הוושב הווש ןעוועג טינ םיא טימ ןענייז
 -י ,ןעגנוניימ ןוא ןעקנַאדעג

 ,רוביצ-חילש ַא ןיא רע ? ןזח ַא ןיא סָאװ .תוטזח ןופ (*ץנעלַאטװיבמַא יד |
 -עג ַא ןיא טערטרַאפ רע .טנַאטנעזערּפער רעייז יו ?הק ןופ טריגעלעד זיא רע
 -לא רעד וצ סעיציטעּפ ןעננַאלרעד וצ טמוק סע ןעוו ,ןדיי הדע יד ,סָאמ רעסיוו
 ַא טקעטש טמא םעד ןיא זַא ױזַא .ןגינעק עלַא ןופ גינעק םוצ ,טכַאמ רעטסכעה
 ןוא סיורָאפ טייג דומע ןרַאפ טייטש סָאװ רענייא .תוררש עלַאקירעלק עסיוועג
 םיא ןָא .ךיז ךָאנ ,השקב ןֹוא הליפת ןיא סרענװַאד עדניימעג עצנַאג יד טריפ
 -ַאב ןֹוא ןָאט םעד טינ רע ,טעבעג ןופ רדס ןיא ןָאט םינ ריר ןייק ךיז ייז ןענעק
 -ץרַאה ןטימ ןה ןוא טרָאװ ןטימ ןה וצ-למיה םוצ שרַאמ ןופ טָארט םעד טמיטש
 ןיא סָאד .תמא ןַא ףיוא טביילנ סָאװ ,ןקיביילג םעד ןרינָאּפמיא ןומ סָאד .ליפעג
 -עדַאיל א ןרעוו טױרטרַאפנָא טינ ןעק סָאװ ,תוחילש עכעלטרָאװטנַארַאפ טסכעה ַא

 .11 יז ,טרָאד (*

 .טײקיטײזלּפָאט ,טײקיאײװצ טפ רעטסַארַאב רעד (**
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 ,יירעייטשרַאפ עזעינילער זיא סע ,טײקנּבילקעגסיוא ךיז טֿפױהַאב ָאד .ןעמעוו

 ּםעד ןציזַאב ףרַאד עמ ,יואר זיא שטנעמ רעדעי טינ רעכלעוו וצ גנוריגעלעד ַא

 -ַאב ַא ןיא סָאװ םיטש יד ,ילכ יד ךיוא ןוא ריֿפפיוא ןטּפַאהרעטסומ ןקיסַאּפ

 -נָאשַאב םעד סיורַא טלייט ,טנַאלַאט רעדעי ,טײקטּבַאנַאב עדעי ןוא ,טיײקטבַאנ

 ןופ ןכייצ רעד זיא טנַאלַאט .עסַאמ רעיורג ,רעזָאלרילַאק רעד ןוֿפ םעד טימ םענעק

 "ןעגניז ןוא םיִטׁש ןייז טימ ןוא .סע טציזַאב רעדעי טינ ,עיטַארקַאטסירַא רעתמא

 .י .ש רעקניניילק רעד ךיֹוא ןוא רעטָאפ רעד ןעמונעגרעֿביא ךיז טָאה טפַאשטנעק

 ךיז ןטעב ןוא ןייטש ףרַאד עמ :ןורֿפח ןּסיורג ַא ךיוא ,רעבָא ,טָאה תונזח

 רָאנ ,ךעלנעזרעּפ ךיז רַאפ זיולב טינ תובוט רדסֿכ ןטעּב ,םלוע ?ש ונוברו םייב

 ןרָאװעג זיא סע ,טרירענעגעד ךָאד טָאה טסנידסעטָאג .עדניימעג רעצנַאג רעד רַאֿפ

 :טגָאז ןהילא יו ,טינרָאג טולָאסבַא םלוע ארוב ןרַאפ טוט עמ .?טסניד , סיוא

 ,ליפ ןענעז דניז ענייד זַא ןוא ;ּפָא סעּפע םיא וטסוט טקידניזעג טסָאה וד ביוא,

 (*?סעּפע םיא וטסיג ,קיטרַאפטכער טסיב וד זַא ןוא ? םיא וטסוט סָאװ

 ןעוועג טָאג זיא טײהטָאנ ןוֿפ םענַאב ןקיטייצרַאפ רָאנ ןקילָאמַא םעד טיול

 ןוא ,ןַאטרעטנוא ןייז ןעוועג זיא שטנעמ רעד .גיניק ַא רעדָא ץירּפ ןימ ַא סעּפע

 עלַא ,ןעמַאזוצ ןעמונעג ןעגנוניישרעד עּלַא טרעיינ ,ןייַלַא ןשטנעמ יד זיולב טינ

 ןשינעעשעג עקידנפיולרַאֿפ ןוא ןדנַאטשנגעק עכעלרעדנע עֶלַא ןוא עכעלברעטש

 ןופ ןעגנוניישרעד יד ןוא שטנעמ רעד .ךיירגיניק ןייז טלעטשעגנעמַאזוצ ןבָאה

 ןיא ןענַאטרעטנוא ןָא רעבָא ,טָאג ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג עקַאט ןענייז טלעוו רעד

 הנידמ רעד ןופ לייט ַא ןענייז ןענַאטרעטנוא יד ןוא ,ךיירגיניק ןייק ָאטינ ךָאד

 טגלָאפ רע .דבעושמ ַא עקַאט זיא שטנעמ רעד ,ןייגַאב טינ ךיז ןעק עמ עכלעוו ןָא

 ןבושח ַא ,טייצ רענענייא רעד וצ ,ךיז טימ רָאפ טלעטש רע רעבָא ,ןצעזעג יד

 עמ ןכלעװ ןָא טנעגַא רעכעלצונ רעויטקַא ןַא זיא רע ,ךיירגיניק םעד ןופ לייט

 .ןעמוקסיוא טינ ןעק

 רַאפ טיירג עמ ,דניק-טסעק רעטסיזמוא ןַא ןרָאװעג שטנעמ רעד זיא טציא

 -נייא עקירעביא יד ןוא תויח ןוא תומהב יד רַאפ יװ טוג ױזַא ,(=*שיט ַא םיא

 ,"הדובע, ןייז ,גיניק ןייז רַאפ ףיוא טינרָאג טוט רע .,סרעווינוא םעד ןופ רעניואוו

 א ,ףנוח יו רעמ טינ זיא רע .עינָאמערעצ עזַאלצונ ַא זיא טסנידסעטָאנ ןייז

 טלעוו יד ."רויקעניס , א ףיוא טבעל סָאװ רעקעלרעטנוא רעשיפיוה ַא ,טנַאפַאקיס

 רעד ןוא ,ןשטנעמ ןופ ףליהטימ רעד ןָא סעיצקנופ עריא טימ ןָא ךיז טיינ

 ,טינ יאדווא ןוא יאדווא םיא ףרַאד רעטשרעבייא

 ןופ עמעכס רעד ןיא ,טלעוו רעד ףיוא ָאד הדבוע ןייז זיא סָאװ יױזַא ביוא

 ,הבצק ףיוא םדא-ןב רעד טבעל סע ? טייקיטכיוו ןייז ,תובישח ןייז זיא ואוו ? ןכַאז

 רע ,סיוא םיא טלַאה ?להק ,הקדצ ןופ טבעל סָאװ ,רעזָאלסטעברַא גנַאלנבעל ַא יוװ

 ךיז טפַאש סע .ןבעגוצקירוצ טינ לָאמ ןייק הנתמ א ,קנאשעג א יװ ץלא טנירק

 .ץלָאטש ןָא זיא רע ,ןויבאו ינע ןַא ןופ דנַאטשוצנלעז ַא ,עיגָאלָאכיסּפ א םיא ייב

 .{ײי ה"ל ,בויא (*

 "ה ,ג"כ ,םילהת (+*
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 ענענייא יד ןיא ןביולג ןָא ,ויטַאיציניא רעּכעלנעזרעּפ ןִא ,עדרעוו-טסבלעז ןָא

 .טיזַארַאּפ ַא ןיא רע ,ללכה ,תוחוכ עשירעפעש

 רעד ,טינ ןובשח ןייק זיא ןובשח רעד .טרעטשעצ זיא טכיוועגכיילג סָאד

 .טריוו ןייק טינ זיא רע תמחמ ,ןובשח "ןכעלטפַאשטריװ , ןייק טינ טריפ שטנעמ

 ,גנוניימ ענעגייא ןייק טינ טָאה ,חעד-לעב ןייק טינ זיא רעמענ-תובדנ ַא ,ןצבק ַא
 ןַאמערַא ןַא ,"תמכ בושח ינע , ןופ הניחב רעד ןיא זיא רע ,רעקמָאבכָאנ ַא זיא רע

 לש ונובר םעד ןופ םידפח וצ ןעמוקנָא זומ שטנעמ רעד טיוט יוװ טוגנ יױזַא זיא

 ןשינעטלעהרַאפ עלופטרעוו-טסבלעז עלַאמרָאנ ןיא ןטערטנירַא טינ ןעק רע .םלוע

 -ינרעד יד טגיל םענַאב םעד-טָא ןיא ,רעמיטכייר עלַא ןופ רעמיטננייא םעד טימ

 יד טגיל ןשטנעמ ןופ גנורעדינרעד רעקיזָאד רעד ןיא ןוא ןשטנעמ ןופ גנורעד
 סיזירק ַא ,ןייזטסואווַאב ןזעיגילער ןופ ךָארברעביא ןוא סיזירק םעד ןופ ךַאזרוא

 -רַאפ ױזַא טייצ רעזדנוא ןיא זיא ןוא רעטרעדנוהרָאי עכעלטע ןיוש ךיז טיצ סָאוו

 ,ןרָאװעג טפרַאש

 -נירט ,ןסע ןבעגעג םיא טָאה רע ,טָאג ןייז טעװעדָאהעג טָאה רענידנצעגנ רעד

 טימ ןטָארטעגנײרַא זיא רע ,טכושַאב ןוא טדיײלקַאב ,טזיױהַאב םיא טָאה רע .ןעק
 ןופ סודָאמ םעד דוסי רעייז רַאפ טַאהענ ןבָאה סָאװ ןעננואיצַאב ןיא טָאג ןייז

 עסיורג יד ןטלַאהעג ךיז טָאה ּפיצנירּפ םעד ףיוא עקַאט ןוא ."ביג ןוא םענ,

 | .ןעננערב-תונברק ןופ סעיצוטיטסניא

 ןייז ללפתמ ןוא ,רעטעג יד ןבעג טניימ ןעגנערב-רעפּפָא ןוא ;סעטַארקַאפס ,

 ןופ םערָאפ ןימ ַא ,,.טייקמורפ זיא יױזַא ביוא ,,,רעטעג יד ייב ןטעב זיא

 ןיק ןיא סע ... ךיז ןשיווצ ןָא ןטלַאה ןשטנעמ ןוא רעטעג סָאװ ,טפעשענ

 ןופ טמוק סטוג סָאדלַא םערָאװ ;זדנוא ןבינ ייז סָאװ םעד ןגעװ ןַארַאפ לפייווצ

 ביוא ,רָאלק טינ זיא ןכַאז עטוג קירוצ ןבעגנ ייז ןענעק רימ יױזַא יוװ רעבָא ,ייז

 ןצונ רימ ןכלעוו ןיא קסע ןַא סע ךָאד זיא ,טינרָאנ ןבינ רימ ןוא ץְלַא ןבינ ייז

 - ,סיוא ייז

 ןופ ןצונ ַא ןבָאה רעטענ יד זַא ,סעטַארקָאס ,רָאפ ךיז וטסלעטש :אריפיהטוי

 | ? ןעקנַאשעג ערעזדנוא

 ייז ןבעג וצ סע טָאה ןעניז ַא רַאפ סָאװ זיא ,ױזַא טינ ביוא ;סעטַארקַאס

 וה | (*? ןעקנַאשעג

 ,םידסח ןייק ןטעבענ טינ ייז ןבָאה ,ןעוועג ללפתמ ןבָאה רענידנצעג יד ןעוו

 ,רשוי יּפלע ןוא ןיד יּפ לע ייז טמוק סע סָאװ טרעדָאפעג ,טנָאמעג ןבָאה ייז רָאנ

 רעקיביילג רעד .עיצקַאסנַארט עקיטייזנגעק ַא ןעוװעג זיא רערטַאלָאדיא יד ייב

 עסיוועג טליפענסיוא טָאה רע .ךרבתי:םשה ןייז טנידעג עקַאט סָאה ןַאנַאּפ

 רע זיא ןעגנואימַאב עשירענידַאב ענייז רַאפ ןוא ,ץענ םעד תבוטל סעבַאנפיוא
 ,םענייז רכש םעד ,ןיול םעד ןענָאמ ןוא ןענָאמרעד לּפמעט ןיא ןעמוקעג

 ערעלעדייא ןופ ץָארּפשּפיױא ןטימ טרעדנעעג לַאקידַאר ךיז טָאה ץֵלַא סָאד

 ,15:14 ,אריפיהטוי ,טגָאלַאיד סגטט82פ (*
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 :הוהי ןופ ןעמָאנ ןיא זדנוא סגָאז היעשי איִבֹנ .רעד |

 רַאפ סָאװ ,עלעקנעבסופ ןיימ זיא דרע יד ןוא ,לוטש ןיימ זיא למיה רעד,

 .(*?"ןעיובפיוא רימ ריא טייג זיוה ַא

 עצנַאג יד םערָאװ ,ןגָאז טינ ריד ךיא לעװ ,ןייז קירעגנוה לעװ ךיא זַא ןנא,

 .(**סניימ זיא ?יפנֶא ריא ןוא טלעווי

 טינ ביוא ןוא ,ןעניז ןייק טינ ןבָאה ייז ,תונברק יד ּפָארַא ןלאפ יױזַא ביוא

 !? שדקמה-תיב ַא ןעמ ףרַאד סָאװ ףיוא זיא ,חבומ ןייק םינ ןוא תונברק ןייק

 וצ ךעלקירדסיוא רָאנ ,טָאג תבוטל ןרָאװעג ןבעגעג טינ ןענייז תווצמ יד וליפא

 ןופ יצ ,טעליוק עמ יוװ אוה ךורב שודק םעד ןעד טרַא סע, .ןשטנעמ ןופ ןצנוג

 "שטנעמ יד ןרענעשרַאפ וצ ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז ןטָאבעג יד ,זדלַאה ןופ יצ ןקַאנ

 ,(=**"ןטיז עכעל

 וצ ידכ טָאג ןייז רַאפ ןָאט שטנעמ רעקידכעבענ רעד טרָאפ ןעק סָאװ זיא |

 בייוחמ ,לוכיבכ ,ןליפ ךיז לָאז טָאנ זַא ױזַא ןגיוא ענייז ןיא טייקילעזטייל ןעניפעג

 .טשינ טימ טינרָאג ?השקב סדניקנשטנעמ םעד ןליפרעד וצ

 ןופ רעּפַאשַאב םעד ,םיא טמיר ןוא טייטש רָאנ ,טינרָאג עקַאט רע טוט

 טעשטנַאילק רע .טנַאה עטקערטשעגסיוא ןַא ייברעד טלַאה ןוא ,דרע ןוא ?מיה

 טימ ןרעיוא יד םיא טכיוטרַאפ ,ּפָאק םעד םיא טנייװרַאפ רעדָא ,טעשטנַאינ ןוא

 ."תולעי" ענייז

 רענוַאד ןשיריחי םעד רַאפ עיצַאילימוה ןופ ןטנעמעלע טלַאהטנַא ריפ ַאזַא

 'לףתשמ ךיז ,םימחר ןטעב ףרַאד סָאװ רוביצ-חילש ןרַאפ ,ןיוש אטישּפַא ,ןוא

 רעד ,ללפתמ רעטסערג רעד ,רע זַא ױזַא םיא טנָאלשרעד ,םיא טערטעצ סע .ןייז

 ַא ןיב ךיא, .טינ שטנעמ ןייק רָאג ןיא רע זַא ךיז ןגעוו טגָאז ,רעגניז-םילהת

 .(...."שטנעמ ןייק טינ ,םערָאװ

 ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןַאמ רעצלָאטש ַא רעבָא ,זיא רעטָאפ סיקסווָאנַאי .ש

 רע ,ןעגנַאנעגנייא טינ םיא זיא ןענהליפת סָאד ןוא ,ּפָאק םענעסיררַאֿפ ַא טימ

 ןיִא ןיא רעבָא ,ןדיי הדע עצנַאג ַא טריטנעזערּפער רע סָאװ טימרעד ץלָאטש זיא

 רע טגעלפ ? ןַאט טנעקעג רע טָאה סָאװ זיא ,גנורעדינרעד א טניל עיסימ רעד

 ,יירעציטעּפ יד-טָא ןּפַאכּפָא

 ,ןשטנעמ ןרַאפ רעטניזעג ץלַא רעקינייוו סָאװ זיא ,ןרערָאנש זעיגילער ביוא

 .עררעוו-טסבלעז ןייז טעװעלכַאטרַאפ טינ ןצנַאג ןיא ךָאנ טָאה סָאװ

 ןסיורג םוצ ןרעוו טלָאזעג ָאד לָאז ָאט ,תונזח ןופ אי ןיוש דייר ךיא זַא,

 - .(יי- םָאטש ןיא ןזח רעטסלענש רעד ןעוועג זיא רע זַא ,ןטַאט ןיימ ןופ טידערק

 .ב--א ,ו"ס ,היעשי (*
 .ב"י .ג ,םילחת (א*
 .ד"מ ,השרפ ,הבר תישארב (אא*

 .ז ,ב"ב ,םילהת (.;
 .11 יז ,ךוב טריטיצ סיי .ש (...
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 ןוא טּפָאטשעגנָא ןענייז ייז .גנַאל שּפיה ןענייז רוזחמ ןוא רודיס רעזדנוא

 עלַא רַאפ טנכערעגסיוא זיא סָאװ רעלעטשנווירב רעקיד ַא יו ,טעװעקיּפענּפָא
 ןענוװַאד סָאד זַא ױזַא ,?למיה ןיא ןטַאט םוצ תושקב-ךעלעווירב טימ ,ןטייהנגעלעג

 ,ןנָאז וצ סָאװ ךס ַא ןַארַאפ זיא סע .רודעצַארּפ עטּפעלשרַאֿפ ַא ןרָאװעג זיא

 ןיא סָאד ןוא גהנמ ןטכעלש ַא רעייז טריפעגנייא םינזח יד ךָאנ ןבָאה וצרעד

 רעד זַא ױזַא ,לָאמ עכעלטע וצ רעטרעוו ענעגייא יד ,קידנעגניז ,ןגָאזוצרעביא

 .בתכב ןגנַאל רעייז ןופ ןרָאװעג רעסערג ךָאנ הפ-לעב ןענייז רוזחמ ןוא רודס

 קרַאטש ןעוועג טינ םיא זיא ןעשטנַאילק סָאד סָאװ ,רעטָאפ סיקסווָאנַאי .ש

 -הליפת יד ,רעטרעוו עקיבלעז יד ןעייקרעביא טינ אמתכמ טגעלפ ,ןצרַאה םֹוצ

 סָאד ןוא ,טסקעט םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ דייר

 -עגסיורַא טינ זיא רע רעבָא טרשוי-ץילמענ טָאה רע ,"ונייד , ןעוועג םיא זיא

 םעד ןזיװַאב רע טָאה ,רוזחמ ןוא רודיס ןטריזינָאנַאק ןופ ןעמַאר יד ןופ ןטָארט

 | ,ןלוש ערעדנַא ןיא יו רעירפ ןקידנע ֹוצ ץנוק

1 

 ןילּפיצסיד טסַאה .י .ש'

 ."תוכרב-לזמ ןָא ראנ תוכָאלמ ךס ַא ןופ ןַאמ ַא, ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 סָאד ;הנויח רעד ןופ לייט ַא יו רעמ טינ ןניוצעג רע סָאה , . . תונזח ןופ;

 ַא ןעועג רע זיא טייצ וצ טייצ ןופ סָאװ ,םעד ןופ טנידרַאפ רע טָאה עקירעביא

 עטלַא ,םילכ עטלַא -- גרַאװטלַא טימ רחוס ?קיטש ַא ,םירפס-רכומ ַא ,טחוש

 טפָא ךיז טגעלפ עמַאמ ןיימ יו ,סָאװ וצ --- םילטלטמ עכלעזַא ךָאנ ןוא םירפס

 .(*"טנידרַאפ יו טניילענוצ רעמ טָאה רע ,טייהרעליטש ןגָאלקַאב .
 -דומלת ןיא טנרעלעג טָאה ,עקלואש ןפורעג טלָאמעד םיא טָאה עמ יװ ,.י ;ש

 ַא דומיל-רכש ןלָאצ וצ ףיוא זַא ,ךעלטייד טזייוו סָאװ ,בצמ ַא ,קסניּפ ןיא הרות

 ןופ תוכאלמ ןוא ןעגנוקיטפעשַאב ליפ יד ןופ טקעלקעגנ טינ טָאה דמלמ ןטַאװירּפ

 רעקנילפ ןייז טימ טנכייצענסיוא ךיז עקלואש טָאה הרות-דומלת ןיא ,ןטַאט ןייז

 טימ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא הרות-דומלת ןופ יבר רעד ,ּפָאק ןפרַאש ,הסיפת

 טסָארּפ ףיוא ,(++"ארמנ טַאלב ַא ןענעייל , ןיוש טנעקעג טָאה סָאװ ,דימלת ןייז

 .ןופ ףליה רעד טימ זיולב ,ןיבר ןָא ,ןייֵלַא טנעקעגנ טָאה רע זַא ,סע טניימ ןושל

 טסורדעג זיא סָאװ (1105-1040 ,יקחצי המלש ונבר) י"שר רָאטַאטנעמָאק ןסיורג
 ארמג רעד ןיא שזַאסַאּפ ןצנַאנ א ןענעיילכרוד ,טסקעט ןופ טייז רעד ייב ךיילג

 טינ רָאג זיא סָאו ךַאז ַא ,ןטנעיילעגכרוד םעד ןופ טשּפ ןקיטכיר םעד ןגָאז ןוא

 ךיז ןבָאה סָאװ סעיצַאטוּפסיד ןופ טכירַאב ַא זיא סָאװ ,דומלת רעד םערָאװ ,טכייל

 .10:9 זיז ,טרָאד (*
 .15 יו ,טרָאד (5*



 ןידהר ֲאג אבא | | 22

 -ַאוטיר ,ןרַאנירעטעװ ,ןטנערורּפסירוי עטנרעלעג עקיטייצרַאפ יד ןשיווצ טריפעג

 .ןצנעטנעס עצרוק ןיא ןְביִרְשעֶג ,ךַארּפש רעשינָאקַאל ַא ןוא טסַאפרַאפ זיא ,ןטסיל

 ןופ רעדורַב ַא ,יבצ-בקעי ,רעדורב-ןבלַאה ןרעטלע ןַא טַאהעג טָאה עקלואש =

 טּפַאכעג ןעוועג זיא רענייז רעדורב רעד-טָא .ןעמַאמ ןייא ןופ טינ רעֶבא ןטַאט ןייא

 ,תונבר ףיוא תוכימס טָאהעג ,ןענרעל טוג טנעקעג טָאה רע ."השעמ רעד ןיא

 ןטָארעג ,ליבשמ רעד ,רעדורב רעד טָאה ."רעטרעלקעגפיוא , ןַא ןרָאװעג זיא רעֶּבָא

 ַא םיא ןופ ןכַאמ ,, ןוא עיזַאנמיג ןיא |בעגקעווַא ןעקלואש לָאז הע זַא רעטָאפ םעד

 .(**תילכת א סעּפע ןעז ,"טייל

 יד ןיא טָאה סָאװ ,רערעל רעשיסור ַא ןעועג ךיוא זיא הרות-דומלת ןיא

 ,שיסור ,ונייהד יו ,םידומיל עכעלטלעוו העש עֶצְנַאג ַא םנרעלעג ןסַאלק ערעכעה

 -ייוו טינ ,ןדנַאטשנגעק-רידוטש ידי-טָא ןיא .עיפַארגָאעג ?סיב ַא ןוא קיטעמטירַא

 רערעל רעד ןוא ,טנכייצעגסיוא עקלואש ךיז טָאה ,עשידומלת יד ןיא יוװ רעקינ'

 סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע ןוא ,סערעטניא ןַא םיא ןיא ןעמונעג טָאה

 זַא ױזַא ?וש-סגנורינער ַא ןיא ןבעגניירַא ןעקלואש לָא'מ זַא טהצעעג טָאה

 .ערעירָאק-סגנודליב ַא וצ טייצ רעד טימ ןעמוק ןענעק לָאז עקלואש

 י"דומלת יד ןטייבסיוא ןלעוו טלָאװ רע יצ טנערפעג םיא טָאה רעטָאפ רעד

 .גַאלשרָאפ םעד ּפָא טפרַאװ עקלואש .עיזַאנמיג א ףיוא הרות

 ןייס .םעד ןגעוו ןרעה טלָאװעג טינרָאג טנעמָאמ םעד ןיא ,רעבָא ,בָאה ךיא,

 ַא טימ ןוא ,לארשיב ?ודג ַא ןרעוו וצ יוװ ,ןעוועג סלָאמַאד זיא ןטכַארט ץנַאג

 לע ךיא זַא ,טרעלקרעד בָאה ךיא ! יוג ַא רעװ ןוא עיזַאנמיג רָאג ריד אנ :;לָאמ

 .(=*י"ןָאט טינ לָאמ ןייק סָאד
 סָאװ רַאפ ןיילַא ךיז רַאפ גנוריוויטַאמ עכעלכעלפרעביוא ןייז ןעוועג זיא סָאד

 ןיא ןָאט וצ רעק ַא ךיז רעדורב ןייז ןופ גנוקיטומנָא יד ןעמונעגנָא טינ טָאה רע

 ןַא רָאג טּפוהַאב ךיז ָאד טָאה ןענַאטשרַאפ רעפיט ,גנוטכיר רעשייונ רעדמערפ דעד

 עמַאס םעד ןופ ןסָאלּפעגסױרַא זיא עיזַאנמיג רעד ןופ רעקּפָא רעד ,ךַאזרוא רעדנַא

 "רעיירפ , ַא ןביילב ןלעוו ןייז ןופ ,לעטשנייא ןשיגָאלַאביסּפ סעקלואש ןופ תוהמ

 טיִנ ,טושּפ לענָאיצוטיטסנָאק-שינָאלָאכיסּפ ןוא ,טלָאװעג טינ טָאה רע ."לגיופ

 ןיא ?וש-גנוריגער ַא ןיא ןייג .טומָאכ םענָאיזַאק ןיא ּפָאק םעד ןקורניירַא ,טנעקעג

 רעד ןיא עגַאל יד זיא טייצ רעקיטציא ןיא ןוא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןרָאי ענעי

 ַא יװ ןַאּפש ןיא ןייג טניימעג ,שוריפב ,טָאה ,ןרָאװעג רעגרע ליפ ךָאנ טכיזניה

 ןֿפרַאװרעטנוא ךיז ,ןגיוא יד ףיוא סערַאש טימ דרעפ רעטריסערדעגסיוא טוג

 ןוא ,ןעמענפיורַא טײטַאב טָאה סָאד .טלּפיצסיד רעגנערטש-עמרַאזַאק ַא ןרעטנוא

 ,ןשידרָאמ-ישזרעד ַא סעציילּפ עגנוי יד ףיוא ,ןרָאי ךס ַא ןּופ ףיולרַאפ ןיא ןגָארט

 ירַאנַא, רענעריובעג רעד ,עקלואש טָאה סָאד ןוא ,ךָאי ןשיטָאירטַאּפ-דליװ ַא

 .ןָאט טנעקעג טינ ,"טסיִב

 .14 יז ,טרָאד (*
 .טרָאד (אא

 .16 'ז ,טרָאד (ט688
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 רעד טשרעהעג טָאה םיא ןיא ,שיטָאּפסעד ׁשיִטאַאַּכ ןעוועג ןיא רדח רעד
 טינ לָאמ ןייק טָאה רע רֶעבָא ,חלעוּפלעב םעד ,רענעלש םעד ,ןיבר ןופ זירּפַאק
 -לת "עכעלקילגמוא , יד ןופ סרעטקַארַאכ ןוא סנליוו יד םעגזורדעצ ןוא ןלָאמעצ
 -רענלעז ןשיטַאמעטסיס ריא טימ לּוׁש עשיסור יד ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,םידימ
 סָאװ "גנונעדרָא , עטְכולּפרַאפ יד-טָא ."גנונעדרָא ןֹּוא קיאור , ריא טימ ,םישזער
 -רעביא טָאה לוש עשיסור יד ןעֶמעוו ןופ ,סוטרעקווי ןשיסיירּפ טימ טריװַאעג םָאה
 ,עכעלטנגוי יד ןופ המשנ יד ןשטעװקּפיױרַא טנעקעג טָאה ,ןדָאטעמ עריא ןעמונעג
 טינרָאג עקלואש זיא ?קער-גנַאװצ םעד טָא ןיא ןכירקניירַא ףיוא ,םעד ףיוא ןוא
 , | ,ןלעב ןייק ןעוועג

 טינ ןזיא סָאװ ,טייהיירפ רעקיטסייג וצ עביל ןייז ,וויטָאמ םעד-טָא 'רעבָא
 ,ןרָאװעג טנעלפעג ,טרעקרַאפ רָאג ,םוידוטש-דומלת ןופ ןרָאװעג טקידלַאוװגרַאפ
 ,ןגערפוצּפָא ץלַא יירפ רענרעל רעד זיא קיטסַאלָאכס רעשידומלת ןיא םערָאװ
 הכלה יד ,ןיד םעד רעביא טינ טנקסַּפ הע ןמז לכ ןטיײרטשַאב ,ןגערפוצרעביא
 רע טָאה .ןטַאט ןייז טינ ןוא ןיילַא ךיז טינ ןבעג טנעקעג טינ רע טָאה --- חשעמל
 ןרעוו ןלעו טינ ןייז ןיא ,םימש-תארי רעטשרעּפמָאלק ןיא טלקיוװרַאפ גָאזּפָא ןייז
 ,רענלעז רֶעדֶא ,"טנַאטסערַא , רעניילק ַא ןרעוו טלָאװעג טינ רע טָאה תמאב ,יוג ַא
 טימ עמרַאזַאק ַא ןופ עיצַאניבמָאק ַא ןעוועג זיא ?וש עשיסיירּפ-שיסור יד םערָאוװ
 | .שינעגנעפעג ַא

 יסיד עמרַאזַאק יד ןגָארטרַאפ ןענעּק טינ סעקלואש ןוא עיצאוטיס יד-טָא
 ,רעטייוו לסיב ַא רָאלק טרעוו ןילּפיצ

 ןופ םינ רעבָא ,טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז רע טָאה עיזַאנמינ ןיא ןייג ןופ
 ,ץורית ןקיטכיזכרוד וצ ןטימ הרות-דומלת ןופ קעװַא זיא רע .םידומיּפ עכעלטלעוו
 ןעוועג רע זיא "קינכיזרַאפ , ַא יו .ךיז רַאפ ןענרעל שרדמ-תיב ןיא טייג רע זַא
 .ןבעגעג גנוטכַא טינ םיא ףיוא רענייק טָאה שרדמ-תיב ןיא .יירפ ןצנַאג ןיא
 יד ףיוא ןסַאּפפױא לָאז סָאװ חינשמ רעטלעטשעגנָא ןייק ןַארַאפ טינ זיא ןטרָאד
 .ןענרעל ייז ?פיוו ןוא ,ןענרעל ייז סָאװ ןוא ןענרעל ייז יִצ ךעלמירוחב ןוא םירוחב
 סָאװ ןוא ליוו רע ןעוו טנרעל רע ,קיגנעהּפָאמוא ןצנַאג ןיא זיא "קינכיזרַאפ, ַא
 "קנַאב יד ןשטעווק , םוצ קשח ןייז ןרָאלרַאפ ןצנַאג ןיא טָאה עקלואש ןוא ,ליוו רע
 .ס"ש ןופ ןטנַאילָאפ יד רעביא ךיז ןעלקַאש ןוא

 ןעגנואווצַאב ,טייקטריסערעטניארַאפ ןייז טּפַאכרַאפ רעטציא טָאה סָאװ זיא
 ןייג יז ןזָאל ,טייצ ןייק ןרילרַאפ טינ ךָאד טעוו רע ? טײקמַאזקרעמפיוא ןייז
 יד ןופ לייט רעשּפיה ַא יװ ,ןעוועסאפ -ןוא-טסוּפ ןוא ,ןעלטב םתס ,ץעווינ ןיא
  .ןעװעג גהּונ ךיז ןְבָאה רענרעל-שרדמ-תיב

 ןָא זייוודניק ןופ טניואוועג ךָאד ךיא ןיב ,טינ ךיא ןָאק ןָאט טשינרָאג טַאלג
 | .*"ןטעברַא וצ

 ןסיורג ריא טימ קעטָאילביב יד םיא טָאה ,טענגַאמ ַא יו ךיז וצ ןגיוצעגוצ
 .רעכיב ןופ לאווסיוא

 .3 יז ,טרָאד (*
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 ןביֹוהעגנָא בָאה ,קעטָאילביב ןיא ןייג וצ ןביוהעגנָא דלַאב בָאה ךיא;

 .(*"טנַאה רעד וצ ןעמוקענ רָאנ זיא רימ סָאװ ץלַא ןעגנילש

 -נדייל עסיורג ןייז סיױרַא טזייוו ,עקלואש רעגנוי רעד רעכעלטקניּפ ,.י ,ש

 -רעטנוא ןצנַאג ןיא ןענייז סָאװ ,רערעל עמוטש עיירפ יד-טָא ,רעכיב וצ טפַאש

 ןָא רענעייל םעד טנרעל ךוב א .רענרעֿפ ןופ דובעיש םעד רעטנוא ןפרָאװעג

 :רענעייל םוצ טגָאז ךוב ַא ,ןעיירש ןָא ,ןייטשוצ ןָא ,יירעעזפיוא ןָא ,ןילּפיצסיד

 וד ןעװ ,וצ ךימ ךַאמ ןוא טסליוװ ֹוד ןעוו ךימ ןפע :טסניד ןייד וצ ייטש ךיא

 רעשרעה ןייק טינ ןרעװ סָאװ ,רענידַאב ערעזדנוא ןענייז רעכיב .טסגנַאלרַאפ

 ןעגניווצ ייז ,ןָא טינ ךיז ןצעז ייז ,זדנוא רעביא טינ ןקיטלעוועג ייז ,זדנוא רעביא

 יבנל ןרעװו לטב לָאז רע זַא ,ױזַא ןליוו רעזדנוא טינ ןכערב ייז ,ףױרַא טינ ךיז

 ןוא רערעל עטסיירפ יד ןענייז ייז ,ןליוו םענעגייא ןייק טינ ןבָאה ייז .ןליוו רעייז

 | | .סרָאטקורטסניא

 ,לואש רעגנוי רעד ןכלעוו ןיא ,טנעמעלע רעד ןעוועג זיא סָאד קעטָאילביב ַא

 סָאד -- רעכיב .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ ,טליפעג ךיז טָאה ,רעכוז-טייהיירפ רעד

 ,ןשירפ ןופ לַאװק רעד זיא סָאד -- רעכיב .טסולעג ץרַאה- ןייז סָאװ ךָאנ זיא

 ןוא ןסיו ךָאנ רעקיטשרָאד רעד ןכלעוו ןופ ,רעסַאװ םענייר-?אטשירק ,ןליק

 .ךיז טקיוװקרעד ןוא ,ליומ ןלופ ןטימ טקנירט ןוא טּפעש ,עקלואש ,שינעטנעק

 .עביל יד יװ ךאז עבלעז יד זיא רעכיב וצ עביל יד זַא ןסייוו רימ םערָאװ;

 ןופ . . . ןזעוו ןייק טינ ןכַאמ רעכיב ביל ןבָאה סָאװ יד עֶלַא ,רעטייוו . . . המכח ווצ |

 יא ןוא דלָאג יא ןבָאה ביל טינ ןעק ןַאמ רעקיבלעז רעד ןוא ןייא . , .םוטכייר

 ...רעכיב ןטלַאה וצ קיסַאּפ טינ זיא ןזייא טימ טדימשַאב טנַאה ַא רעכיב

 ןופ םָאנ םעד ,ןָאמַאמ ןוא רעכיב -- ןדייב ןעניד טינ ןעק שטנעמ ןייק

 דנוא טליּפש לזמ רעד ןעוו זדנוא ןתחנ רעכיב . . ,ןוממ ,םוטכייר ןוא טלעג

 .(**"הרצ-תע ןַא ןיא זדנוא ןטסיירט ייז ןוא וצ

 ןופ רעמַאקצַאש רעד ןעו ןעװעג היחמ ךיז טָאה ?ואש רעגנוי רעד ןוא

 .טזָאלעגניירא םיא ןוא טיירב טנפעעצ םיא רַאּפ ךיז טָאה ,קעטָאילביב יד ,רעכיב

 ,רענעק"ןכַארּפש ןוא ךמסומ רעד ,רעדורב רערעטלע ןייז ,רעדיוו ,טמוק ָאד

 עכעלטע ןיא רעכיב טָאה רע ,קעטָאילביב עכייר ַא טגָאמרַאפ רע ,ףליה וצ םיא

 .'דנַא ןוא שיסור ,שטייד ,שיאערבעה --- ןכַארּפש

 -עג דנַאלסור ןיא ןדיי יד ייב עכָאּפע-הלכשה יד ךָאנ טָאה ,ןרָאי ענעי ןיא

 השמ ןופ ןניוצעג יז טָאה הקיני-טּפיוה ריא יוװ ױזַא רעבָא .ןעילב ןיא ןטכַאה

 םעד ןוא (1788) שמוח ןופ גנוצעזרעביא ןייז ןופ ןוא (1786- 1799) ןענָאסלעדנעמ

 טימ טקורדעג שטייד ןשירַארעטיל ןטוג ןיא ןעוועג זיא גנוצעזרעביא יד ."רואיב ,!

 רוטַארעטיל עשטייד יד זַא טקריוועג קרַאטש הלכשה יד טָאה ,ןבַאטשכוב עשידיי

 ךס ַא ,דנַאלסור ןיא עיצנעגילעטניא רעשידיי רעד ןשיווצ ןטיירּפשרַאפ ךיז לָאז

 .1ד יז ,טרָאד (+*

 הײטַאל ןיא ןבירשעג ןָאלביבַאליּפ (1345:1281) ירוב עד דרַאשטיר (88

 .סַאמָאהט .ד ןופ טצעזרעביא



 29 ןפַאט ווא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסװַָאגטי .ש

 עשטייד יד טנעיילעגנ ןבָאה ייז ,שיסור יוװ שטייד רעסעב טנעקעג ןבָאה ייז ןופ
 יז טָאה סָאװ ,שידיי קנַאדא טכייל שפיה ןעמוקעגנָא ייז זיא סָאד .רעקיסַאלק

 ,ןזייװַאב טנעקעג טינ שידיי סע טָאה שיסור עגונב ,שטייד וצ קירב ַא יו טנידעג

 ' ,סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא ןעמזיווַאלס טגָאמרַאפ טינ טָאה סע

 רע ,רוטַארעטיל .רעשטייד רעד ןצ טּפאכעגוצ ךיז טָאה ?ואש רעגנוי רעד

 ַא ,סרעטסיימ-ןעּפ עסיורג יד טימ ,ןעייפירָאק יד טימ טנַאקַאּב ךעלטנירג ךיז טָאה

 טימ (1887-1786) ענרעב קיוודול טכַאמעג םיא ףיוא טָאה קורדנייא ןקרַאטש ראג

 םַאטע ןַא ןענעכיײצַאב סָאװ ,(1889-1820) "זירַאּפ סיוא ווירב , עטמירַאב ענייז

 ווירב יד:טָא ןופ ןעניישרעד סָאד ,קיטסילַאנרּושז רעשטייד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ןופ רעטסייג עקידנטייל עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא רַאפ טכַאמעג ןענרעב טָאה

 .?דנַאלשטיײיד גנוי ,

 +:טביירש .י .ש סָאװ טָא

 ףיוא גנוקריוו עקידנדײשטנַא ןַא טַאהעג ןבָאה "זירַאּפ ןופ ווירב , סענרעב ,ל,

 ַא ןרָאװעג ךיא ןיב ייז ךרוד .ץרַאה ןיימ ןדנוצעגנָא שממ ןבָאה ייז .ןבעל ןיימ
 -יירפ םעד ןופ לָאטסָאּפא רעגנַאל-סנבעל ,רעיירט ַא ןוא םזיטָאּפסעד ןופ רעסַאװ

 / .(=?לַאעדיא-סטייה

 ןלייפ יד ןפרַאשרַאֿפ ּוצ יו טנרעלעג ךיוא םיא ייב רע טָאה םעד רעסיוא

 ןיא אנוש ןייז ןפערט לָאז רע זַא ױזַא ןעוועליצ וצ ךיז יו ןוא ,עריטַאס ןייז ןופ

 ידיטֶא טנרעלעגסיוא םיא ייב ךיז טָאה רע ,ץַאלּפ ןטסרַאבליפ ןיא ,ןצרַאה עמַאס

 ,טנענַאּפָא םעד ןגָאזניירַא קיציוו ןוא ףרַאש ןוא ןריזימעלָאּפ ןופ טסנוק עסיורג

 ,טנַאטַאבעד םעד ,טסינָאנַאטנַא םעד

 ד

 עיסימ ַא טָאה .י .ש

 ַא ןענעק ןעק רעוו לייו ,קיטכיוו רעייז זיא בייו א ןופ גנוגאז-תודע יד
 שינעגייצ ריא ןרעה ריִמָאל זיא ,יורפ ענעגייא ןייז יו טוג ױזַא ןשטנעמ

 | | :טביירש יקסוװוָאנַאי ַאזיל יורפ

 ןייא קנַאד ַא טביילגעג םיא ןיא ןוא ןטלַאהענ םיא ןֹופ קידנעטש בָאה ךיא;

 רעקיצנייא ןייא וצ טייקנדנובעגוצ עטסעפ ןזייא יד --- םענייז ךירטש ןקיטסייג
 ןקיביײא ןוא םענעביוהעג םעד-טָא רַאפ .טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ --- עעדיא
 ןבילבעג םיא ןוא טעברַאעג קידנעטש םיא רַאּפ ,טבעלעג רע טָאה ...לַאעדיא

 | ,(*"ןבעל ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב יירטעג

 וצ בעל ןוא בייל טימ רעביא ךיז ןביג סָאװ ,םידיחי יד ןופ ןבעל5 םעד ןיא
 ַא סעּפע ןַארַאפ לָאמ עֶלַא זיא ,ננוגעװַאב רעדָא ערעל ,עעדיא רעטמיטשַאב ַא

 .9 יז טרָאד ,יקסװַאנַאי איל (*



 ןידה ַָאג אב ַא | : 26

 רעד ןיא לָאמ ַא ,גנורַאבנּפָא-טכודּפָא ןַא רעדָא שינעדיירנייא ןא רעדָא שינעעשעג

 עדייב לָאמַא טרָאװ טרעהעג קילעפוצ ַא יו זיולב לָאמַא שינעעז ַא ןופ םערָאפ

 עקידנרידיצעד ַא טָאה ,טקנוּפדנעװ ַא ךיז טיִמ רָאפ טלעטש סָאװ ,ןעמַאזוצ ןכַאז
 ;ןצכעוט עקידרעטייוו ערעייז עֶלַא ייז טריטקיד ,ןְבעֶל ןכרוד גנַאג רעייז ףיוא העּפשה

 -געדיװָארּפ ייז ןופ טכַאמ ןוא רעביא ייז טענק ,רעביא ייז טמערופ סע ,ץרוק ןיא

 ןעגנובערטשַאב עלַאיצַאס עסיוועג ןופ ןעגנורעּפרעקרַאפ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עלַאיצ

 : .ןעגנומערטש ןוא

 ןקידנענערב םעד ןופ גנואעז יד זַא שמוח רעד זדנוא טלייצרעד ןהשמ ןגעוו
 יד ןופ רעזיילסיוא םעד יװ לרוג ןייז טמיטשַאב ןוא טקריװַאב םיא טָאה הנפ

 םיא זַא טלייצרעד טרעוו ליױּפ ןרָאװעג זיא סָאװ ןלואש ןגעוו .םיִרצִמ ןיא ןפַאלקש
 -98) ןַאלָארַאנָאװַאס ןנעוו .קסַאמַאד וצ געוו םעד ףיוא גנואעז ַא טרעקַאב טָאה
 טרעװו ?טיילעמירַא יד ןֹופ קילבוּפער , יד טריפעננייא טָאה סָאװ רעד (2

 -ָאמ רעניטסוגיוא ןַא ןופ טרעהעג טָאה רע סָאװ טרָאװ סיוועג ַא זַא טלייצרעד

 ענייז ןֹופ וליפא דוסב ןטלַאהעגנ טָאה רע סָאװ טרָאװ א ,טשרעהַאב םיא טָאה ךַאנ

 ןוא הזה םלוע ילבה יד ןופ ןײגוצקעװַא ןעגנואווצַאב םיא ןֹוא ,דניירפ עטסמיטניא

 םענייר םעד ןרירווַאטסער ןֹופ עעדיא רעד ןבעגרעביא ךיז ןוא טעקסַא ןַא ןרעוו

 | ,םוטנטסירק

 ןבָאה סָאװ ,"ןטסילַאעדיא, ןענָאָזרעּפ עקינייו יד ֹוצ טרעהעג טָאה בי .ש = |

 יד ןרָאװעג ןענייז ייז עכלעוו רַאֿפ ,עעדיא רעטמיטשַאב ַא ןעקנַאשעגקעװַא ךיז
 -ּפָאטסבלעז ֹוצ זיב ,שפנ:תריסמ ֹוצ זיב רעפמעק ,רענערטנענָאפ ,רעגיצציירק

 -ניא-עילימַאפ ןוא עכעלנעזרעּפ ענעגייא יד ןקיסעלכַאנרַאפ םוצ זיב ,גנונעקייל

 .ןסערעט

 רַאפ רעטיר רעטקעלפַאבמוא ןוא רענעקָארשרעדמוא רעד ןעוועג זיא יו .ש

 יד ייב .םערטסקע ןטסקיסע ןוא ןטסכעה םוצ טריפרעד טייהיירפ ןופ לַאעדיא םעד

 לָאמא ,טנגוי רעייז ןיא ירפ רעייז ןָא םוטנלָאטסָאּפַא רעד ךיז טבייה ןשטנעמ ןּפיט

 -עה יד זַא יײרעבױלגטײלנַאב א ךיוא בור'ס ןבָאה ייז ,ןָא טייהדניק ןופ וליפא

 ,ןרעוו טקידעשעג טינ ןלָאז ייֵז ,ּפָא ייז טיה ,גנוטכא ייז ףיוא םינ החנשה ערעכ

 טינ ייז טזָאל ץנעדיװָארּפ יד ,טרָאװ ןייא טימ ,ןרעוו טלכיורטשעג טינ ןלָאז ייז

 .גיוא ןכעלרעטומ ריא ןופ סיױרַא

 ײרעבױלגרעבַא ןפֹורנָא סע ןעמ ןעק ליוו'מ ביוא ,"שינעדיירנייא , יד-טָא

 ,ה"ד ןרָאװעג ןענייז ייז סָאװ סָאד ןרעװ ןשטנעמ עסיורג ךס ַא ןפלָאהעג טָאה
 ןוא סערעל עשירָאטַאװַאנ עשירעּכערבפיוא עקיוועג רַאֿפ רעפמעק ןוא רערעפ

 -ַארקָאס יו שזַאנָאסרעּפ ןרענעלק ןייק טינ ףיוא ןזייוװנָא ןלעוו רימ .ןעגנומענַאב

 | | - (ק"ַּפ 470 -- 599) .סעט
 טסניד ןייז וצ זַא שינעלקנעװק םוש ןייק ןָא טביולגעג טָאה סעטַארקַאס

 טקישעג ,"לוק רעכעלרעניא , ןַא רעדָא //תיב-ןב  ַאזַא ,"סוראילימאפ, ַא טייטש

 נייא יִד-טֶא ,ןטַאט ןוא טירט ענייז עֶלַא ןקנעל ןוא ןטיה וצ םיא רעטעג יד ןופ
 ןעו ,טכירעג ןיא גנוקידלושַאב רעד ןֹופ דוסי ןרַאפ טנידעג סע טָאה שינעדער

 . ,ֿפייטרוא-טיוט ַא ןגָארטעגסױרַא םיא ףיוא טָאה'מ



 2ד ןפַאש ןוא ןפמעק ,ןבעל ןייז -- יקסװָאנַאי .ט

 ןיא םנבייצ-טסייג ךרוד ריִמ וצ ןזיװַאב ךיז ךעלנייוועג טגעלפ גנונרַאװ ַא,
 נעק ריא ןגָאזסױרַא טגעלפ ןוא ,רעֶטִׁש א ןָא קידנעטש ,ןרָאי עקידרעירפ עניימ
 ןעװעג ןיב ךיא ןעו לֶאמ סעדעי ,םינינע עקיטכיוומוא עגונב וליפא טפַאשרענ
 ץנַאג ןלעטשּפִא ךימ יז טגעלפ ןלַאפ עכלעזַא ןוא ,רעלעפ ַא ןײגַאב וצ טניינעג
 (* ,"ןכערּפשעג ןוא ןעגנולדנַאה עניימ ןופ ןטימ ןיא טפָא

 "נוא ןלָאז ייז סָאװ דניירפ ענייז ןנָאז וצ טניווועג ןעוועג זיא סעטַארקָאס ,
 -עהֹוצנֶא ןִא ןבעגעג טָאה רע .ןעיצקירוצ ךיז ןלָאז ייז סָאװ ןופ ןוא ןעמענרעט
 ןבָאה ןצונ ליפ ןוא .רעטעג יד ןופ ןעגנונרָאװ יד ןגָארקעג טָאה רע זַא שינער

 -וצ טינ ךיז ןבָאה סאו יד ןוא ,טגלָאפענ םיא ןבָאה סָאװ ,יד םעד ןופ טַאהעג
 - .(**"סורדרַאפ םעדכָאנ טַאהעג ןבָאה דייר ענייז וצ טרעהעג

 -ןצסי וא טינ ?קנעווק ןוא טינ ךיז םעש ךיא,; :;ךיז ןגעוו תודע טגָאז קיילב

 םיחולש עטשרעבייא ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא רדסכ ךיז ןיפעג ךיא זַא ,ןגָאז

 יי יי ,(+**"טכַאנ ערעי ןוא גָאט ןדעי ױזַא
 רעדָא גנונייצרעביא רעייז ןיא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ יד-טָא ןופ רערעדעי טינ

 -ןפִא גונעג ןענייז ,תֹוחיָלׁש רעטמיטשַאב ַא רַאפ עטריקרַאמענּפָא ,ןייזטסואווַאב

 -נעזרעּפ-םיטניא רעייז ןייז הלגמ זדנוא ןוא ,םעד ןיא ןייז ֹוצ הדומ ךיז קיצרַאה
 - .רוס-ןלעז ןְּכעֶל

 :תמא םעד טלייצרעד רע ,םעד ןּופ טערקעס ןייק טינ טכַאמ .י .ש
 . ..ןרָאװעג קנַארק קרַאטש ןיב ךיא ןעוו ,רָאי טכַא ןעוועג טלַא ןיב ךיא;

 -עג ןוא ןעמונעג ...בָאה ךיא ןעװו ,ירפרעדניא תועובש-ברע ןעוועג זיא סע
 | ,(35+" ן ברָאטש

 ןביילב ןפרַאד טינ לָאז רע םוא ןוא ,בוט-םוי ברע ןעוועג זיא סע יװ ױזַא
 טלייאענוצ ךיז ןעמ טָאה ,בוט-םוי געט ייווצ יד רעביא בוטש ןיא רעטיוט ַא ןגיק
 .זַא םעד וצ טנעָאנ ראג ןיוש ןטלַאהעג טָאה סע .הרובק ןייז וצ תונכה יר טימ
 ןפיוא ןגעלעג ןיוש זיא רע .,טייל-אשידק-הרבח יד וצ ןכעגרעביא םיא לָאז ןעמ
 -בוד רעטקָאד ןירַא טמוק ָאד .טנערבענ ןיֹוש ןבָאה סנּפָאקוצ טכיל יִד ןוא ,ליּד
 רעירפ שפיה טנעיצַאּפ ןגנוי םוצ ןפורעג טָאה עמ ןעמעוו ,קַאילַאּפ א ,יקסווָאר

 רע זַא .ןעװעטַאר ןענעק וצ םיא גנונעפָאה ?קיטש ַא ןעוװעג ךָאנ זיא סע ןעוו
 ףיֹוא ךיילנ רעבָא ,ןגיוצענקירוצ הליחתכל ךיז רע טָאה ,תמ םעד ןעזרעד טָאה

 יד ןגערפסיוא ןעמונעג ןוא טלעטשענּפָא ךיז ,טגניילעגרעביא ךיז רע טָאה טרָא ןַא

 ןיא ,ןגייצרעביא טנעקעג טינ םיא טָאה יז .טיוט ןעוועג עקַאט זיא רע יצ ,רעטומ
 טָאה רע ,טעב ןיא ןניילנירַא קירוצ םיא לָאז ןעמ זַא ,ףיורעד ןענַאטשַאכ רע

 .ןעמעטָא ןעמונעג טָאה עקלואש רעניילק רעד ,טולב לסיבַא ןּפַאצּפָא טזָאלעג םיא
 .ןבעל גנַאל טעװ ל?גניי סָאד זַא עקיבוטש יד טרעֶכיזרַאפ טָאה רעטקָאד רעד

 .ַאיגַאלָאּפַא ןָאטַאלּֿפ (*

 ,8 ,1 -- ,{ ךוב ,איליבאראמעמ ,ָאפָאנעסס (+**
 (**א* ןגהדימפ סני יט תםזאאמ, םס םצ 4 ם. 6. תטפפעז

 ,18 יז ךוב טרימיצ ,י ,} (פטאא
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 טקוקעג ןבָאה לַאפ םעד-טִָא ןופ טסואוועג ןבָאה סָאװ עלַא ןוא רעטומ יד

 ,טיוט ןרעכיז ןופ ןעקלואש ןעװעטַארּפָא סָאד ןוא רעטקָאד ןופ םוקנֶא םעד ףיוא

 ןטקעריד ַא ףיוא יו ,טייחרעקידעבעל ןרעװ ןבָארגַאב ןופ ןעמוק טלָאװ סאו

 .ןעקלואש ןופ ןבעל ןיא החנשה רעטשרעבייא רעד ןופ שימניירַא

 ּביוא תובישח סיורג ןציזַאב זומ ןבעל ןייז זַא ,טכַארטעג טָאה ןיילַא רע ךיוא

 םיא ןזָאלרעד טינ ןוא םיא רַאפ ןעימ וצ ױזַא ךיז טניולעג טָאה החנשה רעד

 ּבָאק ןיא ןעמונעגניירַא עקלואש רעניילק רעד ךיז טָאה .טייצ ןייז רַאפ ןעמוקמוא

 -ַאב סיװעג זיא רע ןוא םיא ףיוא גיוא םַאזכַאװ ַא טָאה םלועדונובר רעד זַא

 רַאפ שוריפב ןוא ,דרע רעד ףיוא ָאד ,תוחילש עקיטכיוו ַא ןריפוצכדוד טמיטש

 | ,ןבעל יינ ַא ןעקנַאשעג םיא {עמ טָאה קעווצ םעד-טָא

 רעטלע ןיא ,טייהדניק ןייז ןיא שינעעשעג יד-טָא זַא תודע ןיילַא טגָאז .י .ש

 ןביולג ןטסעפ ןיימ ףיוא טכיל ןסיוװעג ַא ןפרַאװ טעוװ ,רעמ טינ רָאי טכַא ןופ

 -סיוא עיסימ עסיוועג ַא בָאה ךיא זַא ,ןבעל ןיימ ןופ ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא

 .(*"ןריפוצ
 -יולנעגנייא ןוא טייקיטפַאה ,טייקטסעפ טּפעשעג טָאה ,י .ש טנענַאװ ןופ טָא

 יונעג טסייוו רע ןוא תוחילש עקיטכיוו ַא ןריפוצכרוד ןפורַאב ןיא רע זַא טייקטב

 ןייק טינ ןבָאה סָאװ רערעטש זיולב ןענייז רענגעק ענייז ןוא ,ןריפוצכרוד יז יװ

 -ַאב לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןייז ןופ ןגיינּפָא טינ םיא ןענעק ייז ןוא תושממ

 יז געמ רע ,ןרעהוצ טינ ןטסעטָארּפ ערעייז וצ ךיז ףרַאד רע ,ךרד ןטמיטש

 | ,םיא ןגעק ןייטשייב ןענעק טינ ןלעװ ייז ,ןרירָאנגיא ןיטולחכ

 ףיוא , גנוקריוו עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה שינעדיירנייא עקיזָאד-יד דָארג;

 .(**"ןבעל ןקידרעטייוו ןיימ ןופ גנורימרָאּפ רעד
 ױזַא לָאמ ןטירד א רעטייוו לסיבַא ןוא לָאמ ןטייווצ א זדנוא סע טגָאז רע

 ַא םיא ףיוא טַאהעג טָאה ןבעל ןייז ןיא שינעפיולרַאפ יד זַא רעכיז זיא סע זַא

 יי | | ,גנוקריוו ענווָאטנורג עסיורג

 ערעטעּפש יד ןיא וליפא זַא ,ןלָאהרעדיװ לָאמ ַא ךָאנ ָאד רעבָא רימָאפ

 (**+"רימ ףיוא גנוקריוו ריא ןבָאה וצ טלעפרַאפ טינ גנוריסַאּפ עקיזָאד יד טָאה ןרָאי

 סע טײטַאב שיאערבעה ףיוא סָאװ ,"לואש , ןעמָאנ ןייז ךיוא זַא ךעלנעמ

 יו ןטכַארטַאב ךיז לָאז רע זַא םיא ףיוא טקריוװעג ךיוא טָאה "רענעילטנַא, ןַא

 ריפוצכרוד ידכ תוחוכ עכעלריטַאנרעביא יד ייב ןעילטנַא טָאה'מ סָאװ םענייא

 טוג ױזַא סע ןָאט ןענעק טינ טעװ רערעדנַא ןייק סָאװ ,טעברַא עקיטיינ עסיוועג א

 .ןריפכרוד סע טעוװ רע יװ ,טקישענ ןֹוא

 ןכעלרעטומ םוצ ןלַאפוצ .י ,ש טנעלפ ,שואי ןקידנעטשלופ ןופ ןטונימ ןיא

 ןייז ןיא שינעעשעג רעכעלקריוו-בלַאה ןוא רערַאדנעגעל-בלַאה םעדי-טָא ןופ םעזוב

 טָאה רע רלַאביװ .שזַארוק ןוא גנוקיטומרעד ןנייז ריא ןופ ןוא ןבעלרעדניק

 .טרָאפ (*
 ..טרָאז (**

 .20 יז ,טרָאד (5
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 סָאד ךיוא רע טעװ ,טעװעטַארעג ךָאד ךיז טָאה ןוא בורג ןופ טָארט ןייא ןטלַאהעג
 .ןרעוו-לוצינ לָאמ

 -עג טפָא ראג ןענייז עכלעוו ,גנולפייווצרַאפ רערעטיב ןופ ןטנעמָאמ ןיא,

 ,טקידנעעג ןיוש זיא גנידצלַא זַא טניימעג בָאה ךיא ןעוו ןוא ,ןבעל ןיימ ןיא ןעמוק

 ץרַאה ןיימ ןוא ,עדנעגעל עקיזָאד יד-טָא ןעניז ןפיוא ןעמוק דימת רימ טגעלפ

 (*"ףמַאק-סנבעל ןרעטייו םוצ טומ ןשירפ ,םעיינ טימ ןרעוו טליפעגנָא טגעלפ

 עיסימ רעקילייה ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ערעל ןוא לַאעדיא םעד רַאפ ףמַאק

 ,ןסַאמ עשיריי יד ןשיוװצ ןטיײרּפשרַאפ וצ

 .טרָאד (*



 פ ג ג ןי

 .א

 קינמלוע-םע ןייק טינ ןוא ןויצ-בבוח ןייק טינ

 -קעלַא ןעוו ,רָאי סָאד ןעוועג זיא סָאד ,1864 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא .י ,ש
 טריפעגנייא טָאה רע .טעװעלַארעבילעג ץלַא ךָאנ טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאס

 וצ ןבָאה סָאװ ןעגנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עלַאקַאל ןופ םערָאפ ַא ,"סעווטסמעז, יד

 -ַאר ערעייז ןיא טכירעג ןוא טנוזעג ,גנודליב ןופ ןטייהנגעלעגנָא יד רעביא ןגָאז

 -עג סָאד סָאמ רעטצינערגַאב ַא ןיא ,ןרָאװעג טריפעגנייא ךיוא זיא סע .,ןענָאי
 | | ."ענערָאװשעגנייא ןופ טכיר

 -ּפִא טָאה סָאװ זַאקוא רעד ןרָאװעג ןבעגעגנסיױרַא זיא רעירפ רָאי יירד טימ

 .ןרָאװעג טיירפַאב ןענייז ענענייאבייל ןָאילימ 22 ,ענזישטשנַאּפ טפַאשעג

 ןוז יד .,רעצרוק וצ ַא ןעוועג זיא םזילַארעביל ןשיסור ןופ גנילירפ רעד

 ןצלעמשעצ ןוא ןעמירַאװעצ ?לסיבַא ןעמונעג ,ןָאטעג ןייש ַא טָאה סערגָארּפ ןופ

 -רַאפ ךיילג רעבָא זיא יז ,ןבעל ןשיטילָאּפ-לַאיצַאס ןופ ןעמרָאפ עטרעווילגרַאפ יד

 ,עיצקַאער ןופ ןָאקַארד םעד ןופ ןרָאװעג ןעגנולש

 .טייקנדירפוצמוא ןַא ןוא רעדורפיוא רעסיורג ַא טשרעהעג טָאה דנַאל ןיא

 ימוא דנוצַא ןרעוו טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ענענייאבייל ?עטיירפַאב , ןענָאילימ יד

 ןענעק ךיז ןלָאז ייז זַא דנַאל גונעג ןגָארקעג טינ ןבָאה רעטעברַא דרע עקיגנעהּפָא

 ןיא יו ןעגנעה ןבילבעגנ סעּפע ןענייז ייז ,שירעוּפ-ךעלטּפַאשטריװ ןענעדרָאניײא

 .ןטפול רעד

 -ַאר ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה עיצנעגילעטניא רעשיסור רעד ןשיווצ

 ."םזיליהינ, ןימרעט ןוװַאקישט ןטימ טנכיײצַאב טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעעדיא עלַאקיד

 ןַאװיא רעביירש-ןענַאמָאר רעשיסור רעפיורג רעד טריזירַאלוּפָאּפ טָאה טרָאװ סָאד

 "רעדניק ןוא סרעטָאּפ , ןַאמָאר ןייז ןיא (1883-1818) וועינעגרוט שטיוועייגרעס

 .טינ ךַאז ןייק ,"טינרָאג, טײטַאב סע ןוא טרָאװ שינײטַאל ַא זיא ליהינ ,(1869)
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 ןענייז ן ןטסיליהינ יד .סעיצידַארט עקילייה עלַא גירק טרעלקרעד טָאה "םזיליהינ,
 .ןטסילַאעדיא -- ךעלנעזרעּפ רעֿבָא ןטסילַאירעטַאמ שיּפָאז ָאליפ ןעוועג

 ףיוא ןעגנַאגעג ,ןעגנוגייצרעביא ערעייז רַאּפ ןעווענ שפנ-רּסומ ךיז ןבָאה יז
 ןבָאה ייז ,גנורעדָאפסױרַא ןוא דיירּפ טימ הילת רעד ףיוא וליֿפא ןוא עגרָאטַאק
 ,לַארָאמ ןנעוו ןעגנומענַאב עלענָאיצידַארט יד ןוא ץעזענ ,טַאטש םעד טֿפמעקַאב
 -רַאֿפ יד ןקיטרַאֿפוצ-טכער ידכ ןרָאװעג טצונעג ןענייז ןֿכַאז עלַא יד-טָא םערָאװ
 | | .ןשטנעמ ןופ גנופַאלקש

 ,טסנוק םשל טסנוק טניינרַאפ ןבָאה ייז ,ןטעקסא ןעוועג ןענייז ןטסיליהינ יד
 -וא ןכעלבָארג-טרַאה א טקידיײרֿפעג ןבָאה ייז ,קיטעטסע עטסוּפ יד טכַאלענסיוא
 ,םזירַאטיליט

 עעדיא רעד ןוֿפ ,ןרָאי רעקיצעביז יד ןיא ,טפַאכרַאפ ןעוועג זיא םנגוי יד
 ןענייז ייז ,"קלָאפ ןיא ןייג  ןסייהעג טָאה סָאװ גנונעווַאב רעקידנפושיכרַאפ ןוא
 -רעביא ףיט ןעוועג ןענייז ייז ,ליפעג-בוח ןקיטרַאננייא ןַא ןופ טשרעהַאב ןעוועג
 ,"ךמע,, ןכיירלָאצ ןסיורג םעד ,קלָאפ ןכַאפנייא םעד קידלוש ןענייז ייז זַא טגייצ
 רעייז ,גנודליב רעייז ,ןלָאצַאב סע ןפרַאד ייז ןֹוא בוח ַא ,ןסַאמ עשיפרָאד יד
 קנַאד ַא ,םע-ךומה ןטושּפ ןופ תואצוה יד ףיוא ןברָאװרעד ךיז ייז ןבָאה רוטלוק
 טגייל דנַאטשמוא רעד;טָא ןוא ,סעקינשַאֿפערָאה יד ןופ עצַארּפ רערעווש רעד
 ןופ ןסינעג סָאװ ,גנודליב ןציזַאב סָאװ יד עלַא ףיוא תובייחתה עסיורג ַא ףױרַא
 ןיא ןַא טביילנעג טָאה טנגוי עטמיטשעג ךעלמיטסקלָאפ יד .ןטקודָארּפ-רוטלוק יד
 טרעוו זיא סָאװ שטנעמ רעד ,תמא רעלַאיצַאס רעסיורג ַא ןגרָאברַאפ טניל "ךמע,
 ,סיוא טינ טצונ סָאװ ,קינשַאּפערָאה רעד זיא ןעמָאנ ןצלָאטש םעדי-טָא ןנָארט וצ
 גנורליב רעד רַאפ .שטנעמ-"ךמע , רעד ,ןשטנעמ-טימ ענייז טינ טריטַאולּפסקע
 ןסיורג ַא קלָאפ ןופ בור רעד טלָאצ טועימ םעניילק םעד ןופ טייקלערוטלוק ןוא
 -וצ ןנירק וצ טקיטכערַאב ןיא קלָאפ סָאד ןוא ,עינַאװערָאה ןוא ימ ןיא זײרֿפ
 ,טלָאצַאב-קיר

 גנוגעוַאב יד-טָא ."קלָאפ ןיא ןיינ סָאד , ןיא ?אצפא-קירוצ רעד-טָא ןוא
 יד .רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ-רענָאיצולַאװער ןייק ןגָארטעג טינ בייהנָא ןופ טָאה
 ןבעל ,קלָאפ םעד ןרעלקוצפיוא טבערטשעג טָאה עיצנעגילעטניא עכעלמיטסקלאֿפ
 עכעלנעט-גָאט יד ןעניד םורַא ױזַא ןֹוא ַאווינ ןייא ףיוא ןסַאמ-סקלָאפ יד טימ
 ףיוא טגָארט רע סָאװ טסַאל יד ןכַאמ רעטכייל ןוא םוטרעיוּפ ןופ ןסערעטניא
 | ,סעציילּפ עטרעקיוהעגנייא ענייז

 רַאפ "טייהיירֿפ ןוא דנַאל , טרעדָאפעג ןבָאה קלאפ ןיא ?סרעייג , יד-טָא
 | ,קלָאפ ןשירָאטעברַאדרע םעד

 -יא רעיש ַא ןָא ןזיװענסױרַא טָאה טננוי רעד ןופ גנונעװַאב עקיזָאד יד
 .טייקנייפ-טסייג ןוא טייקיירטעג ,טייקכייר-חמשנ ,טיײקיליװרעפּפָא ,טייקנבעגרעב
 ךיז ןֿבָאה רעסַאװ םענייר ןופ ןטסילַאעדיא יד-טֶא .ןלַאפעגכרוד ,רעבָא זיא יז
 יז טָאה סָאװ ,גנוריגער רעזָאלדנַאטשרַאפ ןוא רעזָאלצרַאה ַא ןָא ןסיוטשעגנַא
 סָאד רעבָא ,גנוגנערבמוא זיב טפדורעג ,טגָאיעג ,טגלָאפרַאפ קידתונמחרבמוא
 סָאװ ,רעכעלרעחרַאפ-קלָאפ יד-טָא ןופ טומ םעד ןכערב טנעקעג טינ טלָאװ ןיילַא
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 .זעריא ערעייז רַאפ םוטרעריטרַאמ ןופ דַארג ןטסכעה םוצ טיירג ןעוועג ןענייז

 ,קלָאפ סָאד סָאװ ,םעד ןיא ןגעלעג זיא גנוגעװַאב רעד-טָא ןופ עידעגַארט יד

 -ַאטשרַאפ טינ ייז טָאה ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג ןעוועג ןענייז ייז ןעמעוו רַאפ

 -ייא יו הביבס רעייז ןיא ןעמענניירַא ,ןעמענפיוא טלָאװעג טינ ייז טָאה ןוא ןענ |

 יד ןיא ןבעגרעביא ןוא ןּפַאכ ייז ןנעלפ אפוג םירעיוּפ יד .רעטכעט ןוא ןיז ענעג

 סָאװ ןפירגַאב טינ ןבָאה םירעיוּפ יד ,עירעמרַאדנַאשז ןֹוא ײצילַאּפ רעד ןופ טנעה

 ןיהואוו ,ןיהַא ייז ןכירק סָאװ וצ ,ןבָאה ייז ןופ ןליוו טייל-חרבח ענדָאמ יד-טָא

 רעד-טָא ןיא ןעזעג ןבָאה םירעיוּפ יד .ןבָאה טינ ייז ?ליוו'מ ןוא טינ ייז טעב עמ

 יד-טָא ןבָאה ןוא ,גנולייוורַאפ רעדָא זירּפַאק ןשיצירּפ ןימ ַא יו סעּפע גנוגעווַאב

 ,תונווכ עזייב ןיא טקיטכעדרַאפ םיאורב הנושמ
 ןָאטעג רעק ַא טנגוי יד ךיז טָאה "קלָאפ ןיא ןייג , ןכעלדירפ םעד ןופ ןוא |

 .גנוטכיר רעשיטילַאּפ רערענָאיצולָאװער ַא ןיא ,רערעדנַא ןַא ןיא

 ןסירעגפיוא רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא זיא ץרַאמ ןט-18 םעד 1881 ןיא |

 םעד ,ץַאלַאּפ רעטניוו םוצ עטערַאק ןייז ןיא קידנרָאפ ,עבמָאב ַא ןופ ןרָאװעג

 רעד ןופ טעטימַאק וויטוקעזקע רעד טריפעגכרוד ןוא טכַארטרַאפ טָאה טאטנעטַא

 ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק רעד ,("ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ,) "טייחיירפ- סקְלָאפ,

 יסקלָאפ , ײטרַאּפ יד ,'דנַא ןוא רעגניפ ארעיוו ,ַאיַאקסוװוָארעּפ איפאס- ,וָאבאילעשז

 "טייהיירפ ןוא דרע, ןיא גנוטלַאּפש ַא ךָאנ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "טייהיירפ

 | ,1879 טסוגיוא ןיא ("אילאוו יא אילמעז ,)

 ןזיװַאב ןיוש טָאה סָאװ ,הלכשה ןופ ןעגנוטרַאװרעד עשידיי עסיורגנ יד |

 ,ןעײלָאס עשיסור יד ףיוא ןיינוצפיורַא ןוא ןסלער עשטייד יד ןופ ןײגוצּפָארַא

 ,גנשיוטנַא רעסיורג ַא טימ ךיז טסילש עכַאּפע יד .ןקלעוו ןעמונעג ךיג ןבָאה

 -רַאפ ןבָאה סָאװ ןעמָארנַאּפ עקיטולב ןופ סונסיוא םעד טימ ןעמוקעגנ זיא סָאװ

 ירעד 'ועד רַאפ טקַא-המקנ ַא יו ,(82-1881) ןרָאי יד ןיא סָאנ עשידיי יד טציילפ

 -הרפכ טָאד טרעוו ,לָאמ עלַא יו ,דיי רעד ."רעיירפַאב , םעד ,רַאצ ןופ גנודרָאמ

 ר | : - .לדניה
 ןופ ,רעדורב ןרעטלע ןייז ןופ ףליה רעד טימ ,םוטּפָאר רעבירַא זיא .י .ש

 -ערבעה יד ,רוטַארעטיל רעשיסור ןוא רעשטייד רעד וצ ןעידוטש- דומלת ענייז

 ןעננַאגעגייברַאפ םיא זיא יז ,ןזָאלעגסױא ןצנַאג ןיא רע טָאה רוטַארעטיל עשיא

 ןיא טרָאװ ןקיצנייא ןייא ןייק טימ טינ יז טנָאמרעד רע ,טקרעמַאכמוא ןיטולחל

 .שינעטער א יװ טעמכ זיא סָאד ןוא .ןעגנוריטָאנרַאפ עשיפַארגָאיבָאטױא ענייז
 ,** ןטַאט ןעמורפ ַא ןופ זיוה ַא ןיא טעװעדַאהעגפיוא ךָאד ךיז טָאה רע םערָאװ

 ןוא ןטלַאהעג קרַאטש טָאה רע ןעמעוו ןופ ,יבצ בקעי ,רעדורב רערעטלע ןייז ןוא

 ַא ןעװעג זיא ,"גנורעלקפיוא, וצ סיוטש ןטשרע םעד ןבענעג םיא טָאה סע רעוו

 ,טמיורטעג יבקַאי טָאה ןיילַא .י .ש ןוא ,(5** רערעל רעשיאערבעה רעטנענימָארּפ

 .1ד7 .ז ,טראד (*

 / .12 .ז ,טראד (א*

 .15 .ז ,טראד (66
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 -יבמַא יד טרַאנעג וליפא טָאה רע ,לארשיב לודנ ַא ןרעוו וצ ,קירוצ טייצ ַא ןיא
 שיאערבעה םיא רַאפ טריטסיזקע םעלַא םעד ךָאנ ןוא ,("ןואנ ַא ןרעוו וצ עיצ
 ,קידרעווקרעמ זיא סע .טינ ןיטולחל

 ןברָאטשעג ןוא 1828 ןיא ענװָאק ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג ןיא וּפאמ םהרבא
 תמשא, ,1882 ןיא ןענישרעד זיא "ןויצ תבהא , קרעוו טמירַאב ןייז .1867 ןיא

 רעסיורג רעד ,ןָאדרָאנ בייל הדוהי ,1865 ןיא --- (ןורמוש ןופ דניז יד) "ןורמוש

 ןברָאטשעג ןוא 1820 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא הלכשה רַאפ רעפמעק ןוא רעטכיד

 -עג ןוא 1842 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקסנעלָאמס השמ ןב ןירּפ ,1892 ןיא

 ןיו טימ זכעזיומעג ןקצאמורפ םעד טרעדורענפיוא טָאה רע ,1885 ןיא ןברָאטש

 יד ףיוא רעשזדנַאלב רעד) "םייחה-יכרדב העותה, ןַאמָאר ןשיטסַאלקַאנָאקיא

 רעייז רע טָאה (ןרעטשנגרָאמ רעד) "רחשה , טפירש רעד ןיא .,(ןגעוו-סנבעל

 םעד ןטיבעג רע טָאה ןעמָארנָאּפ יד תעב רעבָא ,הלכשה רַאפ טפמעקעג ווַארב

 .("תעטל סע ,) "ןצנַאלפ ןעמענ וצ טייצ , ףור ןייז טימ סױרַא זיא ןוא טנָארפ

 ,1881 ןיא

 -נוטכיר ייוצ ןיא טלייטעננייא טציא ךיז טָאה עיצנענילעטניא עשידיי יד

 ןייק ןזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ יד ,סעקינמלוע-םע יד ןוא סעציוליב יד ;ןעג
 עמַא ןייק טרירגימע ןבָאה סָאװ יד ןוא סעינָאלַאק ןטרָאד ןעיוב ?ארשי ץירא

 ַא ןופ רוחב א ןעועג טלָאמעד ןיוש ןיא סָאװ ,.י .ש .םורד ןוא ןופצ ,עקיר

 -רָאפ זיא סָאװ םעד ןיא ןובשח א ןבעגנענּפָא רעכיז ךיז טָאה ןוא ,ןצכַא רָאי

 ענייא ןייק טימ טריציפיטנעדיא טינ ךיז טָאה ,דנַאל ןיא םיא םורַא ןעמוקעג

 ןעננומערטש ייוצ עקיזָאד יד ןופ

 -נעירָא רעד ןיא ךורברעביא רעד ןוא ןעמָארנָאּפ יד זַא סיוא טעז סע

 -ןרענפיֹוא רענעי ןיא עיצנענילעטניא רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ייב עיצַאט

 -ַאב טָאה ,םינּפה ,,י ,ש .טלגיפשענּפָא טינ םיא ןיא ךיז טָאה טייצ רעטרעד

 ןוא ןקערשּפָא טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ "םיליכשמ, לייט םעד וצ טגנַאל
 .טידשרֲאפ םעניימענלַא ןיא טייקטביולנעננייא עטרַאּפשעגנייא ןזיװעגסױרַא ןבָאה

 יפ, םעד טָאטשנָא רָאנ .גנורעלקפיוא ןופ עיצידַארט יד טצעזענרָאפ ןבָאה ייז

 דעד ןוא רעשיסור רעד ףיוא טריטידערקסיד שּפיה ןעוועג זיא סָאװ ,"םזילַארעכ

 -ַאיצָאס רעד ,םזילַאקידַאר ןרענַאיצולַאװער טרימַאלקָארּפ ייז ןבָאה ,סַאג רעשידיי
 טָאה סערגָארּפ רעלַארעביל רעד סָאװ ,סָאד ןָאטפיוא טעוװו סערגָארּפ רעשיטסיל

 .ןזיײװַאב טנעקעג טינ

 .ןַא ןעווענ זיא רע ,טסולפנייאַאב טינ םיא ןבָאה םזינויצ - םזילַאנָאיצַאנ

 ."ןויצ-תביח , ןופ רעננעק רענעכָארּפשעגקיױא

 עשינָאטַאלּפ ןעוועג טלָאמעד ןענייז (ןטנעדוטס ,ןטסיזַאנמיג) ייז ןופ ליפ,
 ..עעדיא רעד ןופ רענגעק רעקרַאטש ַא ןעוועג ןַאד ןיוש ןיב ךיא ...ןויצ יבבוה

 -.1ד יז ,טרָאד (*
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 רעביא ,דנַאטשנגעק-טּפיוה רעד ןעוװועג טלָאמעד סָאד זיא ,ךיז ןָאמרעד ךיא יו

 / (* "טריטַאבעד קידרעייפ רָאג ןבָאה רימ ןכלעוו
 סָאװ ,רערעדנַא רעד ןוא לַאנָאיצידַארט ,וויטַאװרעסנָאק זיא רענייא סָאװרַאפ

 -עג טָאה ןוא גנובעגמוא רענעגייא רעד ןיא טעמכ טעװעדַאהעגּפיױוא ךיז טָאה

 .-ער ַא ןוא לַאקידַאר ַא אקווד טרעוװ ,גנואיצרעד ענעגייא יד רעפעגמוא ןגָארק

 -עטסימ ענעליוהרַאפ ַא טביילב סָאד .ןרעלקרעד וצ רעווש זיא ,רערענָאיצולָאװ

 | ,לעז רעכעלשטנעמ רעד ןופ עיר

 לקינייארוא ןַא ,בר ַא ןֹופ ?קינייא ןַא ,טחוש-ןזח ַא ןופ ןוז ַא זיא ,י .ש

 | .טחוש-ןזח ַא ןֹופ

 ,קנעדעג ךיא ןוא ,ןביז ראי ַא ןופ ?גניי ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןיב ךיא,ה

 זַא ,טסואוורעד ..ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ןביוהרעד רָאג טליפענ ךיז בָאה ךיא זַא

 עדייז ןיימ טסייה סָאד -- עטַאט-סנטַאט ןיימ זַא ...רעוו-יבא טינ זיא עטַאט ןיימ
 ,טחוש ןוא ןזח ַא ןעוועג זיא עדייז-רעטלע ןיימ זַא ןוא ...בר ַא ןעוועג זיא ---

 (+* ,"עיסעפָארּפ ןייז טנשריעג עטַאט ןיימ סָאד טָאה ןדייז ןייז ןופ זַא ןוא
 עכעלטננוי עירפ יד ןוא גנובעגמוא עקיבוטש יד ןיא ןעז וצ ןיא סע יו

 ןיא רָאטקַאפ רעקידנרידיצעד קיטלינדנע ןַא טיילעגנוי עֶלַא רַאפ טינ גנואיצרעד

 יד-טָא סיורַא טפור ןרוטַאנ ערעדנַא ןיא .עימָאנָאיזיפ עקיטסייג רעייז ןרימרָאפ

 ַא ,עיצקַאער עויטַאגענ ַא אקווד גנואיצרעד עשיסקָאדָאטרָא עוויטַאװרעקנַאק

 -עגנָא יד ןכערב ,ןטרעוו עטלַא יד ןצַאשוצרעביא ןליוו ןקרַאטש ַא ןוא גנַארד

 ןופ ךורפש רעד .עיצידַארט רעטעוועדנופעגנייא דעד טימ ןסייר ןוא ןצעג ענעמונ

 םעד ןופ ךיז רע טעװ ןרעוװ טלַא טעװ רע ןעוו ןוא ...דניק גנוי ַא יצרעד , :ילשמ

 .ןטייצ עלַא ןיא רעדניק עֶלַא רַאפ טינ טליג ;"ןרעקּפָא טינ

 ערעייז ןוא ןדיישרַאפ סעבט ןוא ןרעטקַארַאכ עכעלשטנעמ ןענייז סָאװרַאפ

 קיטרַאנדיישרַאפ ןעגנורעדָאפסױרַא ענעגייא יד וצ סעסנַאּפסער ןוא סעיסקעלפער

 .עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא םעלבָארּפ ַא טכיילב --

 ב

 .רעלעטש-סעגַארפ רענענושמ רעד לואש
 דרע רעד ףיוא ךיירגיניק סָאד ,(***"אעיקרד אתוכלמ ןיעכ ַאערַאד אתוכלמ ,...

 -רעה יד .סע ךיז טלמיה ױזַא ךיז טשידרע סע יװ ,?מיה ןופ ךיירגיניק סאד יו זיא

 ירָאפ רעד טימ ןדנוברַאפ זיא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא ה"ד ,דרע רעד ףיוא טפַאש

 .37 יז ,טרָאד (5
 .10 יז ,טראד (א5
 .חנ ,תוכרב (+8*
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 רעד ןיא קידנעניימ ,למיה ןיא טריטסיזקע סָאװ טפַאשרעה רעד ןגעוו גנולעטש

 | ,סָאמסָאק ןצנַאג ןיא ,טלעוו

 -ָאמ ןטכַארטעגוצ םעד ףיוא טפָא ץנַאג טציטשעג ךיז טָאה עיכרַאנָאמ יד

 -טָא ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ,סרעווינוא ןיא ךיז טּפיױהַאב סָאװ ּפיצנירּפ ןשיכרַאנ

 .טָאגוז םעד ןיא רעדָא ,ןוז רעד ןיא ןעזענ רעקנעד ערעדנַא ןבָאה ּפיצנירּפ םעד

 רעד ףיֹוא רעשרעה-טסבלעז ןייא ,גיניק ןייא ןוא ?למיה ןיא ןוז ןייא ,טָאג ןייא

 ,םעטסיסיסגנוריגער םעד ןיא ,דרע

 ןרַאפ ךעלריטַאנ זיא עכלעוו עקינעי יד זיא עמרָאפ-ננוריגער עשיכרַאנָאמ יד

 85 "?שיברַאנָאמ זיא םעטסיס-ןענוז יד וליפא ,,.ןשטנעמ

 . 845 "ןוילַא טָאנ ןופ טכַאמ רענערעוואוס רעד וצ ךעלנע זיא עיכרַאנָאמ א,
 שינעלגנַאר ןייז ירפ ץנַאנ ןָא טביוה טסיכרַאנַא רענערָאבעג רעד , ,י ,ש ןוא

 טרעוו יז יוװ ,עיידיא-טָאנ רערַאגלואוו-רַאלוּפָאּפ רעד טימ ,רעקיטכִיר ,טָאנ טימ

 רעד ןיא ,ןרָאװעג טריסקיפרַאפ זיא יז יװ ןוא ,ןדיי-עמורפ יד ןופ טסַאּפעגפיוא

 . .ענַאנַאניס

 םולש טינ ןעק ,טייהיירפ ןופ רעבָאהביל ,טסיכרַאנַא רעקניננוי רעד-טָא

 רע ,לַאטלעװ ןיא טריטסיזקע טפַאשרעה-טסבלעז ַא זַא םענַאב םעד טימ ןכַאמ

 ןלעטש-וצ-ןגעקטנַא ךיז ןסָאלשטנַא ךאוש וצ לעוטקעלעטניא-קיטסייג ךָאנ זיא

 -מיה) "אעיקרד אתוכלמ , עקיזָאדיד ןיטולחל ןגערפּפָא ,ךיירגיניק-למיח םעד-טָא
 ןייז ןיא ,ןיֹוש רעבָא זיא רע ,עיטָאּפסעד עלַאנרעטַאּפ עשימסָאק יד ,(טַאטש ןשיל

 -נוא לעטשנייא ןטכַארטענוצ םעד-טָא ןלעטש וצ חוכ-לעב ַא גונעג ,טנגוי רעירפ

 .ןכייצ-נערפ ַא רעט

 -עג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,ןקינייּפ ןביוהעגנָא ךימ טָאה טָאג ןנעוו עגַאדפ יד ,

 (* ,"ןביילג טינ ,ןייטשרַאפ טלָאװעג רָאנ קידנעטש בָאה ךיא ...גנוי רָאג ןעוו
 .ךעלדנרעק טימ םיורנלימ ַא יװ ןנַארפ טימ לופ זיא עקלואש רעניילק רעד

 ןוא -- ,ןעמעננָא ,לענַאיצוטיטסנָאק שינָאלָאכיסּפ טשינ ןעק ןוא טינ ליוו רע

 יד ןוא ,זיוה ןיא ןרעטלע יד סָאװ ץלַא --- ,ןקיאורַאב ךיז ,ןלעטש ןדירפוצ ךיז

 ,טגיינעג "שיטירק , זיא רע .םיא ןגָאזשרדמ-תיב ןיא ןוא סָאג ןיא ערעטלע

 .שידעגערפ זיא רע

 (*א* ,"ןנערפ ,,,ךיד טעװ ןוז ןייד זַא ןייז טעװ סע ןוא,
 ןגערפּפָא וצ ןנערפ ליפ טינ ןעד טריפ ?ןגערפ סעּפע רע לָאז סָאװ בילוצ |

 ייס ןוא שינָאלָאעדיא ייס לעטשנייא ןצנַאג ןרַאפ רַאפעג ַא זיא עטצעל סָאד ןוא

 ַא זיולְב יװ רעמ טינ ָאד זיא דניק ַא ןוא ,שטנעמ רעליואוו ַא ?שינַאלַאיצַאס
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 -ערפ ענייק ןָא ,עלַא יװ ןטכַארט ,עלַא יװ ןריפפיוא ךיז ףרַאד ,עלעשטנעמ ןיילק

 ױזַא ףיוא טלקיװטנַא ןיוש זיא ןייזטסואווַאב רעלעודיווידניא ןייז ןדייס ,ןשינעג

 ריא ןוא ננובעגמורַא ןייז ןגעק ןלעטש וצ ךיז קרַאטש נונענ זיא רע ןַא ,ליפ

 -עג ןיא ןיולב לייװרעד טריבורּפ רע ןֹוא ,ריפפיוא ןטלעטשענטסעפ
 -סיוא ,סרענייטש ,ןטיז עריא ןופ טייקיזומ עקילייה יד ןגערפּפָא ,קנַאד
 ױזַא טינ ךָאנ טייג רע ביוא ןוא .ןנעווסקלַאפ םינומדס ןופ ענעטָארטעג

 --- ּפֶא ןיוש רעבָא רע טפרַאו תוגהנה עריא ןריקיטירק ,ןפרַאװּפָא יו סייוו
 -- שינעגערפ "עשיטַארקַאס , עשירעייטשוצ ןייז תודע טנָאז סע סָאו הףיוא

 עטריטּפעצקַא יד ןוא ןעגנולדנַאה עסיוועג רַאפ ןעגנוריויטַאמ ענעמונעגנַא עריא

 -ַּפִא רעד זַא גָאזנָא ןַא ןיא סָאד ןוא ,ןעגנוניישרעד עסיוועג רַאפ ןעגנורעלקרעד
 : .ןעמוק ךיוא טעוװ ןעננולדנַאה יד ןופ ףרַאװ

 יז ןסקַאװ בור'ס לייו .סרעגערפ יד רַאפ ארומ טָאה ָאװק-סוטַאטס רעד
 -אישק יד ףיוא ןטסידומלת יד ךיז ןרעזייב טסיזמוא טינ .סרעגערפּפָא ןיא סיוא

 ַא טָאלג ,(="ץראה-םע ןשקמ םתס,זַא ןגָאז וצ ךיז ןביולרעד ייז ןוא סרעלעטש

 ,לרעק רעקידנסיוומוא ןַא זיא רעגערפ

 יד ךיא געלפ ,ךיא קנעדעג ,ןיײזטסואװַאב ןיימ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא טניז ,

 -עלא רַאפ זיא סָאװ סָאד ...ןנַארפ ײלרעלַא טימ ןרעטַאמרַאפ רימ םורַא ןשטנעמ

 .רוס רעפיט ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ױזַא ןעוועג ןעמ

 וַא ,טניימעג בָאה ךיא ןעמעוו ןגעו ןצימיא ןפערט געלפ ךיא רָאנ ןעוו ןוא

 רע זַא ,ןייטשוצ םיא וצ ךיא געלפ ,דוס םעד ןרעלקרעד ןענָאק רימ טעװ רע
 (** "ןרעפטנע רימ לָאז

 ױזַא ןעמ טוט סָאװרַאפ --- רעױּפ רעדנעלגנע ןַא טגערפ ,ולוז ַא טגערפ,

 טעװ רע ןוא ,טלעוו יד ךיז טריפ ױזַא ,ןרעפטנע ךייא טעוו רע ןוא ,ױזַא ןוא

 ןגערפ וצ ןלַאפנייא רָאנ ןעק ךייא סָאו רַאפ ןניוא ענדָאמ טימ  ןקוקנָא ךייא

 ַא ,ךעלנעמ זיא וויטַאנרעטלַא ןַא זַא קנַאדעג םעד ןזָאלוצ ןוא ןנַארפ עכלעזַא

 רעד ,ןיילַא רוטַאנ יד זיא סָאד ,רוטַאנ עטייוצ ַא יו רעמ םיא רַאפ זיא גהנמ

 א*** "ץנעטסיזקע ןייז ןופ לייט ַא ןייז וליפא ןעק סָאד ...רדס רעטריפעגנייא

 ונדמלי , ןֹופ םרָאֿפ רעקינעטרעטנוא טשרעּפמָאלק רעד ןיא ןליפא ,שינעגערפ

 .שינעסיײררעטנורַא ,שינעבָארגרעטנוא ןֹופ גנַאפנָא רעד זיא ,"ונבּד

 ,השק םיא זיא ץלַא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןגעוו טנערפ .י .ש רעקניגנוי רעד

 -נעטשרַאפ ןייז טיול ןייז וצ ףרַאדַאב יו טינ זיא סע ,טינ ךיז טקיש ךַאז ןייק

 -ָארּפ-טײהטַאנ יד םיא טרעטַאמ םעלבָארּפ ערעדנַא רעדעי ןופ רעמ רעבָא .שינעד

 ךיז טזָאל סע רעוו םענייא ןדעי ןוא ,םייבר ענייז טרעטַאמרַאפ רע ןוא םעלב

 .תוישק-ץאלק טימ ,רָאנ

 .טיר ,ריאי תווח חיוט (*
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 ."ןביולג טא לאוטיר; ,ןָאמטרַאה .ס .ע (טא*



 31 ןפַאש טא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יטסװטַאנַמי .ש

 .סיוא טינ לָאמנייק םיא ייב ךיז ןעמענ ייז ,ןגַארפ רועיש ַא ןָא טָאה רע

 .ןנארפ עיינ רע טָאה טנירק רע סָאװ רעפטנע ןדעי ףיוא

 -מוא רעדָא ,רעוש זיא םיא סָאו ןעיירעביולנ טימ לופ זיא הביבס ןייז

 סאו ,דנַאטשמוא םעד ןופ ךמס ןפיוא זיולב טלענ טונ רַאפ ןעמענ וצ ךעלנעמ

 -רַאפ ןיא ,ןסיורג ןופ ,טײקטלַא ןופ טעטירָאטיױא ןטימ ןטלַאהעגרעטנוא ןרעוו ייז

 -לעזעג רעויטַאװרעסנָאק ַא ןיא טנכעררַאפ ןיא סָאװ ,רעטלע ,םענייז טימ ךיילג

 טימ שימינאניס ןייז וצ ,טריטקעּפסער קרַאטש זיא הנקז רעכלעוו ןיא ,טפַאש
 סיוא ךיז טקירד ,לאכרב ןופ ןֹוז רעד ,אוהילא יוװ .טפַאשנולק-סנבעל טימ ,המכח

 -זייוו ןסיוו ןזָאל ןרָאי ליפ ןוא ןדייר געט זַא טניימעג בָאה ךיא , :בויא רפס ןיא

 .(*."טכער זיא סָאװ ןעייטשרַאפ טייל עטלַא ןוא ...טייה

 -עג רָאנ טָאה רע ןעמעוו וצ ,ענעסקַאוװרעד יד ןפרַאוורַאפ טנעלפ עקלואש

 עקיטכיר יד תולאש ענייז ףיוא םיא ןבענ ,תולאש טימ ,טירטוצ ןעיירפ ַא טָאה

 ןרעו רוטּפ טלָאװענ רעבָא ןבָאה ייז ,דנַאטשמיא ןעוועג טינ ייז ןענייז תובושת

 -לעז יד ,קידנגָאז תמא םעד ,ןוא ;םיא ןעּפור סָאװ ןנַארפ יד ןופ ןוא םיא ןֹופ
 ןצנַאג םעד ןופ ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,טקיאורמואַאב ךיוא ייז ןבָאה ןעמעלבַארפ עקיב

 -ניא םעד ןיא ןוא ,קידנסיווטינ טכַאמעג ךיז ליונק-שינעגערפ ןטרעטנָאלּפרַאפ

 טגערפעג אי ,רעבָא ,ךיז ןבָאה ייז .טייקיאור-ןלעז רעייז ןענופעג ןנ אר יד ןרירָאנ

 .ּפָא טינ ןנַארפ יד ןזָאל םיא סָאװ ,עקלואש לגניי םעד טימ רעמ רעד זיא סָאװ

 עטסקיפיואנביוא עטסכייל יד ןבעגעג ךיז ייז ןבָאה ענַארפ רעדי-טָא ףיוא ןוא

 ,טהריקח רע ,ןסיוו ליפוצ ליוו רע ,הייארה ,ןעמעֶלַא טימ טינ זיא רע :הבושת

 ןכעלשטנעמ ןופ ליפוצ טגנַאלרַאפ רע ,ךיז טלבירג רע ,שרודו"רקוח ליפוצ זיא רע

 ןָאטעג טינ ןעק סָאד ןוא ,קידלכש ןטכיײלַאב ןוא ןעמענַאב ץיִלַא לי רע ,לכש

 טקעטשרַאפ סָאװ ענעליוהרַאפ סָאד ןכוז ?ייוו ,ןרעוװ ןָאטעג טינ רָאט ןוא ,ןרעוו

 ַא זיא -- ןשינעעשענ יד רעטניה ךיז טלַאהַאברַאפ ןוא ןכַאז יד רעטניה ךיז

 .םעד ןֹופ ֹוצ טינ ?כש םעד טמוק טנוזעג ןייק ןוא גננומענרעטנוא עכעלרעפעג

 -ךרד סלכש ןֹופ ּפָארַא ,טיירדעצ זיא עקלואש זַא טכַאמענּפָא ךיז ייב ייז ןבָאה
 -ימ א וצ טעטיצַאּפָאק-דנַאטשרַאפ רעייז ןכיורבעג ךעלטנייוועג ןשטנעמ .רשיה

 יו ןכיו רב וצ יו טינ ןסייוו ייז זַא שוחב יו סעּפע ןליפ ייז ,סָאמ רעלַאמינ

 ז ןכייו .סע ןקידעש טינ ןוא טַארַאּפַאלכש םעדי-טָא ,גייצעג םעד-טָא קירעהעג

 ןייק טינ = ןלעטש ייז ,ןָא טינ לָאמנייק טעמב םיא ןעננערטש ייז ,םיא ןופ

 ןעמענ ייז .סרעפטנע ןייק ייז רַאפ טינ ןכוז ןוא ןנַארפ עקידנכערביּפָאק ערעווש

 סע יו --- ,גנובעגמוא עלַאיצַאס רעייז ךיוא יו הביבס עשיזיפ עקימורַא יד

 זיא ,ןשינעעשעג ןופ ,ןכַאז ןופ ךות ןיא ןקוקניירַא .ךעלכעלפרעביוא ,ךיז טזָאל

 -עצ ,עטלמוטעצ ןופ טשּפ ןיא ,"ןפָאזָאליפ , רַאפ קסע ןַא זיא סָאד ,ייז רַאפ טינ

 ,ןשטנעמ ןכעלטינשכברוד םעד רַאפ טינ ,טיילכַאפ עטמירַאב רַאפ רעדָא ,עטיירד

 -לכש םעדי-טָא ןצונ ֹוצ יו יונעג טינ ןסייוו ייז דלַאביו .טכערעג ןענייז ייז ןוא

 ,םיא ןטלָאװ ייז ןעוו לייוו ,"ןעמענ וצ טינ טנַאה ןיא, םיא רעסעב זיא גייצעג

 .6 .ח ,37 ,בויא (*
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 סיוא ןדיימ ייז ןעוו יו ,ןדָאש רעמ ןָאטנָא ךיז ייז ןטלָאװ קירעהעג יו טינ טצונעג

 ,ןטעטילַאנַאיצנעװנַאק ףיוא הנהנה רעייז ןיא ךיז ןזָאלרַאפ ןוא ןצונ וצ םיא

 .םינגהנמ עטעוועדנופעגנייא ןוא טקניטסניא ןפיוא

 רערענעלק ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןרענעלק ןופ געו םעד ףיוא ךיז טָאה .י .ש

 טָאה רע .ןייג ןזָאלעג טינ ,טייקכעלמעװקַאב רערעסערג ,טּפיוהרעביא ןוא רַאפעג

 -נעװנָאק ןופ רענרעד טימ ןרעו ןסקָאװרַאפ דלעפ-טפנונרַאפ ןייז טזָאלעג טינ

 ןייז ףיא טָאה רע .ןעײרעבױלגרעבַא ןופ ןסקיוװעג עדליוו ןוא סנגיל עלענַאיצ

 סלַא שינעגערפ ןופ עכָאס רעד טימ ןרעקַאעצ ,ןטעברַאַאב םיא ןעמונעג רענייטש

 .ןעמַאדרַאפ לעוטקעלעטניא םיא לָאז עמ גונענ ןעוועג ןיא סָאד ןוא ,גנַאפנָא ןַא

 ,"תוישק עדליוו עניימ ןנעו ןלייצרעד וצ ?יפ טַאהעג ןבָאה םייבר עניימ ,

 .ןעניז םייב טינ ?סיבַא רַאפ ןטלַאה ךימ ןעמ טנעלפ רַאפרעד ןוא

 ואוו ,לסעג רעזדנוא ןיא ןעמָאנוצ ןיימ ןעוועג זיא "רענעגושמ רעד לואש ,

 יד ןשיװצ ייס ןוא םירבח עניימ ןשיווצ ייס ,טעװעדָאהעגּפיוא ךיז בָאה ךיא

 | | (* ,"ענעסקַאוװרעד

 ךיז טגייל סָאװ גנורעלקרעד עכַאפנייא ןַא טָאה ןכענ-ןשינעמענוצ ןינע רעד

 | .לכש ןפיוא

 ןעמענ ןרעוו ,םויה-דע םיטבש עוויטימירּפ ייב ןוא ןטייצרַאפ ןעיורג ןיא

 -ייז ייז רָאנ ,הרוטפה רעד ןופ ןעמונעג ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס טינ ןבעגעג

 ,ןָאזרעּפ רעד ןופ גנובײרשַאב ַא ,עיציניפעד עצרוק ןימ ַא ןעוועג שוריפב ןענ

 "ַאב ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא ןעמענ .ןעמָאנ ןלעודיווידניא םעד ןגָארט טעװ סָאװ

 ,עיצקַא ןַא ענייז רעדָא ןטנעמָאנַאב ןופ ןזעוו םעד ,תוהמ םעד רעדָא טנכייצ

 .שיטסירעטקַארַאכ ןוא קיטכיו טסכעה םיא רַאפ זיא סָאװ

 :טייצ רעזדנוא ןיא ןֹוא ןייז ןיא ןעמענ ןגעוו טגערפ ריּפסלעש

 ?ןעמַאנ א ןיא זיא סָאװ ?ָאעמָאר וטסיב סָאװרַאפ ,ָאעמָאר ,ָאעמָאר ,א

 טפור עמ ןעוו סיז ױזַא טקנוּפ ןקעמש טלָאװ עזָאר ןָא ןפור רימ סָאװ סָאד

 .(=*."ןעמָאנ רעדנַא ןַא טימ יז

 -סיֹוא ידיטָא רעבָא .טַאמָארַא ריא ןגעוו טינרָאג טגָאז "עזָאר , ןעמָאנ רער

 ןופ ןעמענ עקיטייצטנייה יד ןגעוו ןיולב קיגַאװ זיא יירעבעג-ןעמענ ןגעק גנוצעז

 .ןענָאזרעּפ

 "תישארב  שמוח ןיא ןעמענ יד .ןרָאװעג טריוויטַאמ ןעמענ ןענייז לָאמַא

 לייוו ,גנילדרע ."םדא , טסייה שטנעמ רעטשרע רעד ,ןעגנורעלקרעד עקיסַאּפ ןבָאה

 טסייה יורפ עטשרע יד (2 ,םייל ,דמַאז ןֹופ ,דרע ןופ ןרָאװעג ןטָאנקעגסיױא זיא רע

 ,"בקעי, ןסייהעג טָאה רע (3 "טבעל סָאװ ץלַא ןופ רעטומ יד זיא יז לייוו , חוח

 ןיא ןיא בקע) עטַאיּפ סֹושע ייב טנַאה רעד טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ?ייוו

 .21 יז ,ךוב טריטיצ ,י ,4 (*

 ןס;מס0 2826 1016 266 1 5. 2 (**

 י השרפ ,הבר רבדמב (2

 .1 .ג ,תישארב (3
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 -עג ךיז טָאה רע לייו ,"?ארשי ןסייהעג ךיוא טָאה רע .(עטַאיּפ ַא שיאערבעה

 לייוו ,השמ טסייה רע (8 .ןעמוקענייב םיא טָאה רע ןוא ךאלמ ַא טימ טלגנַאר

 (6 ,"רעסַאװ ןופ ןניוצעגסױרַא םיא טָאה יז

 ןקז רעיורג-זיירג רעד וליפא ןוא רענעסקַאװרעד רעד טגָארט זדנוא ייב

 -עג זיא רע רעדייא ,עלעפוע סלַא ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,ןעמָאנ םעד ץלַא ךָאנ

 רעטקַארַאכ ןֹוא רעּפרעק עקידוועטנעק ענייז ןזייואוצסיורַא דנַאטשמיא ןעוו
 -ןעמָאנ ןופ ריפפיוא ןוא ןבעל םוצ תוכייש עּפַאנק ַא טָאה ןעמָאנ רעד .ןכירטש .

 םישעמ ענייז ךרוד טייקכעלנעזרעּפ ַא סלַא רע סָאװ טָאטשנָא ןדייס ,רעגערט
 טסולפנייאַאב ,סעיצקַא ענייז טיול ךיז ןפור ,ח"ד ,ןעמָאנ םעד ןסולפנייאַאב לָאז

 טלַאהטנַא רע סָאװ ןשינערעהוצנא ןוא סעיטסעגוס יד ךרוד ,םיא ןעמָאנ רעד
 םיא ןבָאה ןטפאשננייא עטמיטשַאב טימ ןענָאזרעּפ ערעדנַא סָאװ םעד קנַאדַא
 .ןטפַאשנניא ענעי טימ ןרָאװעג טריאיצַאסַא זיא ןעמָאנ רעד ,רע ןוא ,ןגָארטעג
 -טייו רעדָא ןטנעַאנ רָאנ םענעברָאטשרַאפ ַא ךָאנ ןעמָאנ ַא ןעמ טיג זדנוא ייב
 .--רָאג זדנוא טזָאל ,טשינרָאנ שממ לעוּפב טגָאז ןעמָאנ רעד זַא ױזַא .בורק ןכעל

 רעד ,ןעמָאנ םעד טימ ךיז טפור סָאװ ןָאזרעּפ רעד ןופ תוהמ ןגעוו ןסיוו טשינ
 רעכעלריקליוו ַא ןבילבעג זיא רע ,ךות ןדעי ןופ טקידיילעגסיוא ךיז טָאה ןעמָאנ

 1 | .עיצַאקיפיטנעדיא ןופ ןכייצ

 -טעטש יד ןיא זדנוא ייב ןעמוק ןנעלפ רעלעפ םעדיטָא ןטכיררַאפ וצ ידכב

 תוכייש-סגנוביײרשַאב ַא טָאהעג אי ןבָאה סָאװ ,ןשינעמענוצ ענעדיישרַאפ יד ךעל
 ,טּפעלקעג ךיז ןבָאה ןשינעמענוצ יד עכלעוו וצ ,ןענָאזרעּפ יד וצ

 ןיימ ןעװעג עקַאט זיא רע ,דמלמייקררד ַא ןעװועג זיא וָאטסוגַאי ןיא
 זיולב טליפעג םיא וצ ןבָאה סָאװ ,םידימלת ענייז ,רעדניק יד סָאװ .יבר רעטשרע

 רימת זיא רע ,"וקירוקוק םייח , ,ןגיוא יד רעטניה ,ןפורעג םיא ןבָאה ,טּפַאשדנייפ

 ,טרעהעג לוק ןקידנּפירקס ןייז ןיא ןבָאה רעדניק יד ןוא רעקירעזייה ַא ןעוועג
 טינ ןעװעג ןיא סָאװ ,רערעל ןשיסור םעד ,ןָאה ַא ןופ ןעיירק סָאד ,טשרמולכ
 תמחמ ,"עקלוב , ןפורעג הרבח ןבָאה ,טייקגנערטש ןייז רַאפ טסַאהרַאפ רעקינייו

 -טנייפ עשירעדניק יד ןיא ןוא טקידנורעגסיוא ,רעכעה יו רעטיירב ןעוועג זיא רע
 -ארמג םעד .עקלוב ַא ןופ םרָאפ יד ןעמונעגנָא רוגיפ ןייז טָאה ןניוא עכעל
 יד ןבָאה בל-ךר א ןעװעג אקווד ןיוש ןיא סָאװ ,אבא 'ר ןעמָאנ ןטימ דמלמ
 'ר ,ןפורעג םיא ןוא טייקשירעגעלש-טינ ןייז רַאפ עקַאט ןעוועג-לטבמ ךעלגניי

 יד ןבָאה ?טייקעג, ןבָאה רעדניק יד סָאװ ןוא .קַאזָאק רענעיורטש דעד אבא
 טעמכ ןֹוא טּפעלקעגוצ ךיז ןבָאה ןשינעמענוצ יד-טָא ןוא טיידרַאפ ענעסקָאװרעד
 ,רעכַאמרענייז ַא ןעוועג זיא ווָארטסָא ןיא ..ערעייז ןעמענ-עילימַאפ יד ןעמונרַאֿפ
 השעמ טדיילקענ ךיז טָאה ןוא םיכודיש ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ןַאמרעגנוי ַא

 יד טול תמהמ "רעטלָאד-ןגילפ, רעד ןכעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןעמ טָאה ,טנַארּפ

 ןכ ,הכ טראד (4

 .יכ .ג ,תישארב (2

 .י .ב תומש (6
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 ,טצוּפעג ליפוצ ךיז רע טָאה סענעדיי ןוא ןדיי עקידלטעטשניילק יד ןופ תונשה

 ןעועג זיא רע יו יױזַא ןוא ,רעטקָאד ןרַאפ טסַאּפעג ךיז טלָאו גנודיילק ןייז

 ןגילפ , ַא ןופ עיסעפָארּפ ןוא גנַאר םעד ןגָארקעג רע טָאה רעכַאמ-רענייז ַא זיולב |

 לייו .ןשינעמענוצ טָאהענ עלַא טעמכ ןבָאה ךעלטעטש ערעזדנוא ןיא ."רעטקָאד

 .תוהמ רעייז ןנעוו טגָאזעג טינרָאנ בָאה ןעמענ עתמא ערעייז

 .ט-עמיקעג טינ רָאה ַא שינעפורנָא עטפַאהלכיימשמוא יד-טָא טָאה ןעקלואש

 םעד ןנירק ֹוצ ?טעטש ןיילק ַא ןיא ?ןרעמיק וצ ךיז ןעוועג זיא סָאװ ןֹופ ןוא

 םענעמונעגנָא ןופ ניײנּפָא ןִא זיולב טרעדָאּפעג ךיז טָאה "רענענושמ , שינעמענו

 ןיא ץרּפ ,ל .י טָאה ןייז ןזעוועג טינ לָאז גױנּפָא רעד טכייל יוװ ,ךרד-ריפפיוא

 טיול ,"רענענושמ רעד עקבייל , יו שרעדנַא טינ ןסייהעג טָאטש-ןריובעג ןייז

 | .שַא םולש ןופ גנוביײרשַאב רעד

 :פיה ַא ןוא קינסיעכהלוצ לקיטש ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עקלואש זַא ךעלגעמ
 ירפ ץנַאג .שינעמענוצ םעדיטִא טימ ןעמונעגרעביא רָאנ ךיז טָאה ,ןשקע רעש

 קינייװ טניילעג טָאה רע ןוא געװ םענענייא ןייז ןייג טגַאװעג .י .ש ןיוש טָאה

 ףיוא טפייפעג טָאה רע .םיא ןנעוו עקימורַא יד ןופ ננוניימ רעד ףיוא טכיוועג

 ןוא םידמלמ ענייז ןופ ייס ןעגנוצַאשּפָא יד .שיטַאמָאידיא ןקירדוצסיוא ךיז ,ייז

 .טרירָאנגיא ןיטולחל רע טָאה םירבח ענייז ןֹופ ייס

 ןוא תונמחר ןופ ליפעג ַא טננוי ןייז ןיא ירפ רעייז טלקיװטנַא טָאה .י .ש
 -ףיט יױזַא ְךָאנ זיא רעוו ןוא .ענענָאלשרעד ןוא עטהלװעַאב יד וצ עיטַאּפמיס

 -ריפ עקידכעבענ יד ,ערעזדנוא םיבורק עמערָא יד יװ טעדווירקעג ךעלצרעמש
 ייז ,ןלעטשנייא ייז רַאפ ךיז לָאז סָאװ רעצעמע ןענופעג ךאד ךיז-ףרַאד .עקיסיפ
 "איצומה, ןייז ןופ לייט ַא קעװַא טיג .י .ש דניק גנוי סָאד ןוא .ןפלעהסיורַא

 .טנוה א סנכש ַא וצ
 םעד ,ןכש רעזדנוא ןופ טנוה םעד ןיא טבילרַאפ שממ ...ךיז ךיא בָאה ,

 (= "טנוה םעד ןענעמרָאק וצ ידכ ,בוטש ןופ הלח ןענעבנגסױורַא געלפ ךיא ,יוג

 רעד לָאז .הלח עקידתבש אקווד רָאנ ,ןבעגעג םיא רע טָאה טיורב- ןייק טינ
 .ןבעל ןופ ןבָאה האנה ךיוא בלכ רעקידכעבענ

 ,קידלוש טינרָאנ םיא טביילב טנוה רעד .בוח-לעב ַא ןטלעז טביילב טייקסטונ

 ןוא טפַאשדניירפ ךרוד טקירדעגסיוא טײקרַאבקנַאד טימ טיורב ןרַאפ טלָאצ רע

 ,טיקלַאיָאל

 טיה ,ךָאנ םיא טייג טנוה רעד .,רָאנ זיב טפַאשדניירפ יד-טָא טצַאש ,י .ש

 .בלכ ןשייוג ַא טימ םורַא טריצַאּפש עקלואש זַא ױזַא ;טירט ענייז

 יוזַא רימ וצ ךיז טָאה טנוה רעד ןעוו ,ךעלקילג רָאג ןעוועג ןיב ךיא ןוא,

 ןפיולסיורַא ךיילג רע טנעלפ ,בוטש ןופ סיױרַא געלפ ךיא רָאנ יוװ זַא ,ןדנובענוצ

 ,(=*"ןיינכָאנ רימ ןוא רעיוט ןופ

 קָאנב ַא ךָאנ וצרעד ,לגניי ןשידיי ַא רַאפ ריפפיוא רעקיסַאּפ רעד סָאד זיא

 .21 יז ,ךוב .טיִצ (*
 | .טרָאד (*
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 עקלואש זַא זייוַאב ןקירעביא ןַא טגירק םלוע רעד-זַא ױזַא ? טחוש-ןזח ַא ןופ

 םעד ןופ שרעדנַא שּפיה הנהנה ןייז ןיא סלַאפנדעי ,תעדה-ףרוטמ לקיטש ַא זיא

 .ךעלנניי עשידיי ערעדנַא ןופ ריפפיוא

 גנערטש זיא ריפפיוא ןופ ןרעטסומ ענעמונעגנָא יד ןופ ןכייװּפָא סָאד

 -ענ יד ,ןיטָאּפסעד יד .טָאטש רעסיורג ַא ןיא יװ לטעטש ןיילק ַא ןיא ןטָאברַאפ

 ךרוד םיא טפָארטשַאב יז ןוא גנילגיונּפָא םעד ףיוא םורק רעייז טקוק ,טּפַאשלעז

 טרָאװ ןייא טימ ;לַאמרָאנבַא ,טריסנַאלַאבמוא-קיטסייג יו םיא ןענעכיײצַאב ריא

 ןייק ןוא -- עקשזעטס רענעטָארטענסיױא רעד ןופ ּפָארַא ,"הטישל ץוח , זיא רע

 ...ןייז טינ םיא ןופ ןיוש טעוװ טייל

: 

 עיזַאנמיג ןיא ןיירַא טינ טעדט .י .ש

 ענעטָארד טימ טלגנירעגמורַא ןענייז ?סעיסעּפָארּפ עיירפ , ענעפורעג ױזַא יד

 ערעירַאק ַא ןכַאמ ןוא עמָאלּפיד ַא ןגירק וצ ידכ .סעמָאלּפיד ןסייה סָאװ ,ןעמיוצ

 -עס ַא ,טוטיטסניא ןַא רעדָא טעטיסרעווינוא ןַא ,עלושכיוה ַא ןקידנע ןעמ ףרַאד

 ןעגנַאנעגכרוד ןבָאה ןעמ ףרַאד טעטיסרעווינוא ןַא ןיא ןעמווקּוצנָא ידכ .רַאנימ

 -פייר ןופ טַאטסעטַא , ןַא ףיוא ןעמַאזקע ןניילייב רעדָא ,עיזַאנמינ ַא ,לושלטימ ַא

 טנוװַאהַאב טייז ריא זַא טגָאז סָאװ טאקיפיטרעס רעד ןסייהעג טָאה ױזַא ,"טייק

 טָאה ריא ןוא ,עיזַאנמיג ןסַאלק טכַא יד ןיא טנרעל עמ סָאװ ןדנַאטשנגעק יד ןיא

 | ,סרוק ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד

 ןגָאלשרעד וצ ךיז ןעווענ ךעלנעממוא זיא רודעצָארּפ יד-טָא ןייגוצכרוד ןָא

 | ."תילכת, ַא וצ ןעמוק ,ערעירָאק-סגנודליב ַא ֹוצ

 ןבָאה ערעדנַא ןוא ,תילכת ַא ןגעו טכַארטעג . ..ןבָאה עטסרעמ יד תעב,

 ןַא רָאנ טַאהעג ךיא בָאֹה ,ּפענק ענעשעמ יד טימ ןרידנומ יד ןגעו טכַארטעג

 -נסיוו יד ןיא ...טרָאד זַא טכודענסיוא ךיז טָאה רימ .ןעניז ןיא ךַאז רעדנַא

 עֶלַא ןֹופ דוס םעד ןעניפעגסיוא ךעלדנע ךיא לעװ ,ןטרָאד טנרעל עמ סָאװ ןטפַאש
 ןגַארפ עֶלַא יד ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפעג ךיא לע טרָאד זַא ;תודוס עֶלַא ןופ

 .(="חומ םעניילק ןיימ טרעטַאמענ ןבָאה סָאװ ,תוקפס ןוא
 ןוא ,לוש-סננוריגער רעד ןיא ערעירַאק ןייק טכוזעג טינ טָאה רע דלַאב יו

 ןכוז ןייג ןעוװעג זיא הנווכ ןייז ןוא טקָאלעגנָא טינ ךיוא םיא טָאה רידנומ רעד

 םיא ןבָאה סָאװ סענַארפ יד ףיוא רעפטנע ןַא ,ןסיוו ןוויטקעיבא ,ןסיוו ןטרָאד

 .גנושיוטנא ןַא ןבעלרעביא ךינ ץנַאנ טזומעג רע טָאה --- טסיאורמואַאב

 רָאנ א ףיוא ןענַאטשענ ןענייז םישזער םעד רעטנוא דנַאלסור ןיא ןלוש יד

 לײטדנַאטשַאב א יװ ןיירַא לָאמ עֶלַא טייג ?וש ַא ,עפוטש רעשינַאנַאדעּפ רעקירעדינ

 .טרָאד (*
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 ךיז טָאה לוש יד ,לעטשנייא ןשיגָאלָאעדיא ןוא ןשיטילָאּפ לַאיצָאס ןצנַאג ןיא

 ,עכעלטנגוי יד ןופ ןרעטקַארַאכ יד ןכערב וצ ןטפערק עלַא טימ טגנערטשעגנָא

 ןבָאה טינ ,םַאזכרָאהעג ןייז ןלָאז ייז זַא ױזַא ייז ןריסערדסיוא ,זָאלנליװ ייז ןכַאמ

 ןייז וצ ןסקַאװסיוא טייצ רעד טימ ןלָאז ייז זַא ,"ןענעפע וצ ליומ , א הזעה יד

 טָאה סָאװ ,ןָארט ןופ רעטלַאהרעטנוא ןֹוא רעציטש ,ןענַאטרעטנוא עכעלזַאלרַאפ

 ןשטנעמ ןבָאה ףרַאד ?עטשנייא רעשיטסיטולָאסבַא ןַא .טלקַאװעג קרַאטש ךיז

 יד ןוא ,ןעגנואוט עשירעכערבפיוא עטנַאװעג ןָא ןוא קנַאדעג ןטנַאװעג ַא ןָא

 ןּפפט עשינדחּפ ,עקידוװועקערש עכלעזַא ואוו ץַאלּפ רעד ןעוועג זיא לוש עשירַאצ

 .ןניוצרעד ךעלטכיזבַא ןעמ טָאה

 רע רעדייא ךָאנ לוש-לַאער ןוא עיזַאנמיג רעד ןיא טשיוטנַא ךיז טָאה .י ,ש

 ידכ ךיז ןטיירגוצ םייב ןטלַאהעג ךָאנ טָאה רע ןעוו ,ייז ןיא ןטָארטעגנירַא ןיא

 טָאה רע רָאנ יוװ ,ןרעוו וצ ןעמונעגניירַא ,ןשינעטנעק ענייז טיול ,יואר ןרעוו וצ

 טימ רָאפ ןלעטש ,ןטלַאטשנַא עוויטַאקודע יד-טָא ,ייז סָאװ ףירגַאב ַא ןגָארקעג

 ןשיסור ןופ תורצ ןֹוא ןזייב יד ןגעוו ,ייז ןופ טלסײרטענּפָא ךיז רע טָאה .ךיז

 טקיניײּפעג ָאי ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבח ענייז ןופ טסואוודעד ךיז רע טָאה ןזעוולוש

 ךיילג טָאה רע ןוא ,עכעלטננוי ןוא רעדניק רַאפ סעיצוטיטסניא ןרעל יד-טָא ןיא

 .ייז טימ ןָאט וצ ןבָאה וצ קנַאדעג םעד ןבעגעגפיוא

 ןפרַאד רימ רעבָא .םעד ןגעוו ץרוק ןוא דלימ רעייז סיוא ךיז טקירד ,י ,ש

 -ײשטנַא ןַא טײטַאב טָאה עיזַאנמיג ַא ןכוזַאב ןופ ךיז ןנָאזּפָא ןייז זַא ןפיירגַאב

 -ענרעביא טוג ךעלנײשרַאװ ךיז טָאה רע ןוא ,ןבעל ןייז ןיא טקנוּפרעק ןקידנד
 | | .טירש םעד-טָא ןגעוו טנייל

 לָאז רע זַא טיײקיגנעהּפָאמוא ןוא טייהיירפ ןייז טצַאשעג ךיוה וצ טָאה .י .ש

 .ערעירָאק ַא רַאפ ןליפא רעדָא ,ךעלּפענק עקידנעשטשילב רֶאּפ ַא רַאפ ןפיוקרַאפ ייז

 רענרעזייא רעד ןֹופ טלייצרעד רימ ןבָאה (םירבח ענייז ,ןטסיזַאנמיג יד) יז,

 -- ,סעינָאמערעצ ײלרעלַא ףיֹוא גנודנעװשרַאפ-טייצ רעזָאלניז ןוא ןילּפיצסיד

 ןופ ,לּפמעט-טפַאשנסיװ םעד וצ ןרָאװעג טליקענּפָא קרַאטש זיא גנַאלרַאפ ןיימ ןוא

 עריא עלַא טימ ,עיזַאנמיג יד טָאה .("טמיורטעג טשרעוצ בָאה ךיא ןכלעוו

 רעדיווהוצ ןעוועג רימ יא סע ,(=="ןח ןצנַאנ ריא ןריולרַאפ רימ רַאפ ,םידומיל

 ײלרעלַא ןופ ןזירּפַאק יד ןוא םזיטָאּפסעד םעד ןפרַאוװוצרעטנוא ךיז קנַאדעג רעד

 ,(***"וו"זַאא ,ןרָאטקעריד ןוא ןרָאטקעּפסניא ,רערעל

 עכעלטע יד-טָא ןיא ,ָאד ,ליפ רעייז ןנָאז רעטרעוו רַאַּפ ַא ןיא טניימ סָאד

 ןקידנשרעה טלָאמעד ןצנַאג םעד ןֹופ גנומַאדרַאפ יד ריא טניפעג רעטרעוו עטלייצעגנ

 -טסבלעז גונעג ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה ,י ,ש .םעטסיס-סגנואיצרעד ןוא-ןרעל

 -עג ןייז טיול ןוא ?וש רענָאיזַאק רעד ןיד-קסּפ ןייז ןגָארטוצסױרַא טייקידנעטש

 ןקיזָאד םעד ןופ ?עװש יד ןטערטרעבירַא טינ ,ןעלדנַאה וצ לייטרוא ןטגאװ

 .22 יז ,טרָאז (*

 .23 יז ,טרָאד (+*

 .22 'ו ,טרָא/ (אא*



 583 ןפַאש טא ןפמעט ,ןבעל ןײז -- יטסװַאגַאי .ש

 .שינעגנעפעג-יצח ןוא עמרַאזַאק-יצה ַא ןעוועג זיא סָאװ ,?לּפמעט,

 יד ןופ ענַאל רעד ןגעוו עיצַאמרָאפניא עקידנביײרשַאב ?סיבַא ןבעג ןרימ
 סָאװ רַאפ ןרעו רָאלק סעו סע ןוא ,ןטלַאטשנַא ענָאיזַאק יד-טִא ןיא רעליש

 .ייז ןופ טכייוועג טָאה .י

 טסריפ ,טסיזַאנמיג רעד ןעגנָאהעגפיוא ךיִז טָאה רעבמעטּפעס ןט19 רעד,

 טסיזַאנמיג רעד ןעגנַאהענפיוא ךיז טָאה .ַאפוא ןיא ,ווָאקורָאנלָאד-יקסניטוגרַא

 .סַאלק ןטס ןיא רָאי ןטייווצ ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא רעכלעוו ,ןינירוש

 ַא --- וָאזַאלנ ןיא ,סָאלק ןט8 ןופ ןיטסיזַאנמיג ַא טמסרַאפ ךיז טָאה קסרוק ןיא

 ,(="סַאלק ןט6 ןופ ןידעליש

 טָאה רערעל רעד ןעמעוו טסיזַאנמיג ַא ןסָאשרעד ךיז טָאה לּפָארעּפמיס ןיא,

 ,(=*"טפָארטשַאב

 ןיא עיזַאנמיגןעיורפ רעקסדָארָאניַאלעיב ןיא סָאלק ןט7 ןופ ןירעליש ַא,

 םעד טיול טרעדָאפעג ךיז טָאה סע יװ ױזַא טינ טמַאקענוצ סַאלק ןיא ןעמוקעג

 -עג יז טָאה ,עילודראקס םַאדַאמ עיזַאנמינ ןופ ןירעעזפיוא יד .. , טנעמַאלגער

 טָארדעג ךיוא יז ןוא ,"םלוג, ,"עקרעייטש , ,עלדישַארטס ןפורעגנָא ןוא טלדיז
 -רעבירַא טנעקעג טינ טָאה ןירעליש יד .ריפפיוא רַאפ ןכייצ ןטכעלש ַא ןלעטש וצ

 טאר רעשינָאגַאדעּפ רעקיטרָא רעד ,טמסרַאפ ךיז טָאה ןוא גנוקידיילַאב יד ןנָארט

 וצ עילודרַאקס סםַאדַאמ ןטעב ןסָאלשַאב טָאה ןדנעטשמוא יד קידנשרָאפסיױא

 ףרַאש טָאה ,םעד ןופ ךיז קידנסיוורעד רָאטקעּפסניא רענָאיַאר רעד ,ןרינגיזער

 ריא ייב ןבילבעג זיא םַאדַאמ יד ןוא ,ךיז ןשימניירַא רַאפ טַאר םעד טדערעגסיוא
 ,.?עלעטש

 .רעגרע ךָאנ ןעוועג ענַאל יד זיא ןטייצ ס-י .ש ןיא
 ןייק טינ ןוא 8 ַא טנעדוטס ַא טלעטשעג טָאה רָאסעּפָארּפ רעד ןזַא סייוו ךיא

 -כיימש וצ טביולרעד ךיז טָאה טנעדוטס רעד ּפָאװ רַאפרעד (ןעמַאזקע ןתעשב)
 ןעלכיימש ןגעמ רימ , :טכַאמענ םאזלרעמפיוא םיא טָאה רָאסעפָארּפ רעד ,ןעֶל

 | .(*"טינ טרָאט ריא רעבָא

 ריפ ןופ ףױלרַאּפ ןיא טכַאמעג ןענייז ןוװָארעטסענ ןופ סעיצַאװרעזבָא יד,
 ןופ ןטײקנַארק ךייש זיא סָאװ .עיזַאנמיג רעװקסַאמ ַא ןופ רעליש יד רעביא רָאי
 עקידנגלָאפ יד עיזַאנמינ ןסַאלק טכַא רַאפ ןגָארקעג רע טָאה םעטסיס-ןוורענ םעד

 -ָארּפ טכַא ןטײקנַארק יד רָאפ ןלעטש לושיננוטיײרַאברָאפ רעד ןיא ;ןטַאטלוזער

 ,קיצנַאװצ ןוא ייווצ --- ןטייווצ ןיא .טנעצָארּפ ןצפופ סַאלק ןטשרע ןיא ,טנעצ

 ןוא ףניפ ןטפניפ ןיא ,קיצרעפ ןוא ריפ ןטרעפ ןיא ,קיצנַאװצ ןוא טכַא ןטירד ןיא

 ןיא ,קיצכעז ןוא ריפ -- ןטעבכיז ןיא ,קיצפופ ןוא טכַא ןטסקעז ןיא ,קיצרעפ

 ,"קיצכעז ןֹוא ןיינ -- ןטכא

 .1332 טפעה ,ןפוו ,יָאהַאלס עיַאטַאימערטַאס} (*
 .טקָא ןט14 ,1901 'יטסָאמָאדעיװ יססגרוברעטעפ, (**
 .רָאגַאי ןט14 ,1909 ,'יטסָאמָאדעיװ עיועשוריב, י(5
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 טָאה סָאװ םישזער ןשיטסידַאפ םעד ןופ סאצוי-ילעוּפ עטקעריד ןענייז סָאד

 ,טשרעהעג טרָאד
 ןעגנוזיורבפיוא עיצקַאער סלַא ןפורסיורַא טזומעג טָאה גנופַאלקשראפ ַאזַא

 יכאלמ יד טָא ,סרָאטקעּפסניא יד ,רערעל יד ןגעק םידימלת יד דצמ "ןטנוב, ןוא

 | .םונהיג-לוש ןופ הלבח

 עטכישעג עסואימ ַא רעייז טליּפשענּפָא ךיז טָאה לושלַאער רעניצירַאצ ןיא,

 ַא טָאה עיצקעל רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ סייררעביא םעד תעשב .סַאלק ןטירד ןיא

 טינרָאג .שיזיוצנַארפ ןופ רעדעל ןופ לוטש ןיא ?דָאנ ַא טּפַאלקעגנירַא רעליש

 ןייז ףיוא טצעזעגרעדינא ךיז רע טָאה סַאלק ןיא קידנעײגניירַא ,קידנטכעדרַאפ

 .(="ןעגנורּפשעגפיוא רע ןזיא ףכית רעבָא ,לוטש

 . .א קיזיפ ןופ רערעל רעד טָאה טעניבַאק ןשיזיפ ןיא עיצקעל רעד תעב,

 ןטעביז ןופ רעליש םעד עמרָאפ רעבָארג ַא ןיא גנוקרעמנָא ןַא טכַאמעג ןיוװָאלעיב

 ןופ טּפַאכעגסױרַא טָאה ווָאלירװַאג .2 ַא םיא טלעטשעג ןוא ,ןווָאלירװַאנ ,סַאלק

 "! ףרואווסיוא ,ריד וטסָאה טָא , :יירשעגסיוא םעד טימ רעוולָאװער ַא ענעשעק

 םעד טלעטשעג טָאה ווָאלירװַאנ . . . רערעל ןיא ןסָאשעגסיױא לָאמ ייווצ טָאה ןוא

 (** ."טיוט ףיוא ןסָאשרעד ךיז טָאה ןוא --- ליומ ןייז ןגעק רעװלָאװער

 ןוא סעיזַאנמיג ערעזדנוא ןיא טרירטסיגעררַאּפ רימ ןבָאה רֶאי ןקירָאפ ןיא ,

 "ייז ןשינעעשעג יד רעטקַארַאכ ןלַאנימירק ַא ןופ ןשינעעשעג ףלעווצ ןלוש-לַאער

 -םיוא ךיז ןבָאה ייווצ רעכלעוו ןופ ,ןטַאטנעטַא ןביז ןוא ןעיירעגעלש ףניפ ! ןענ

 רימ ןבָאה רֶאי ןייא ןופ ךשמ ןיא ,ללכה ,עטריטנעטַא יד ןופ טיוט ןטימ ןזָאלעג

 ענעפורעג ױזַא יד ,ןדרָאמ ייווצ ןיירַא ןעייג לָאצ רעד ןיא ;סעמַארד-טולב ףלעווצ

 רימ ןענעכער ןבעל לוש סָאד ךייר ױזַא זיא'ס עכלעוו טימ "ןעגנוריסַאּפ עניילק ,

 ,(=*"טינ

 רעליש ַא טנרעלעג טָאה לושלַאער רעילּפָארעּפמיס ןופ סָאלק ןטירד ןיא ,

 רעייז ןעװעג זיא רע .טלַא רָאי ןצכעז ,יקסווָאקיישט טקידענעב ןעמָאנ ןטימ

 רע זיא קיטַאמעטַאמ ןיא . ..רעבָא .רעגלָאפ ַא ןוא רעמַאזכרָאהעג ַא ,קיסיילפ

 .רעכעלטנגוי רעד ...רָאי ייוצ ןסעזעג רע ןיא סַאֿלק ןטירד ןיא ,ךַאוװש ןעוועג

 סנטַאט ןופ טעבנגעגסױרַא טָאה יקסווָאקיישט  ..טלפייווצרַאפ ןרָאװעג ןיא

 -ַאב רע טָאה קילעפוצ .רַאװלוב ןפיוא קעװַא זיא ןוא רעװלָאװער ַא טעניבַאק

 ןופ קנַאדעג רעד .יקסרַאבוק קיטַאמעטַאמ ןופ רערעל םעד עעלַא ןַא ןיא טנגעג

 יווצ טָאה רע .ןעמענ המקנ ןופ קנַאדעג ןרַאפ ןטָארטעגּפָא טָאה דרָאמטסבלעז

 .(י=="ךיוב ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא סָאװ ,רערעל ןיא ןסָאשעגניײרַא  ןליוק

 -כרוד ,ןינוב ,עיזַאנמיג רעקיטרָא רעד ןופ רעליש רעד טָאה ווָאכוּפרעס ןיא

 ."סגעמַאזטע עגײמ , ,"ןטפירש עשיגַאגַאדעּפ, יָאטסלָאט .ג .}7 (*

 | .1911 ,"טיגטסעיװ יקסניצירַאב 5

 ."ַאנטָאיט אלידג 1332 טפעה ,ןפוו ,"ַאטָאלס עיָאגָאימערװַאס, (ט5

 .רעבמעװָאנ ,1910 ,ירימ עיַאנַאימערװַאס, (רח*

 .לירֿפַא ןט'4 ,1909 "דעשטעװ 2
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 רערעל רעד -- ןוָאנַארּפַאס ֹוצ קעװַא עטכישעג ןופ ןעמַאזקע ןפיוא קידנלַאֿפ
 -רעד םיא טָאה ןוא םייהַא --- ןפראוועגכרוד םיא טָאה סָאװ ,עירָאטסיה ןופ
 .(**"טעדרָאמ

 .ןעמַאזקע םייב ןפרָאװעגכרוד םיא שיטסידַאס טָאה סָאװ רָאטקעּפ -סניא םעד דצמ רעליש ןרעביא ךיז ןעוועקידזיא סָאד טַאטנעטַא ןופ ןופ הביס יד ,(***ָאנַאוװישז רָאטקעּפסניא-לוש ןפיוא טַאטנעטַא ןַא טכַאמעג טָאה יקצעל -ךעיס ווַאלסינָארב ,עיזַאנמיג רעילָאּפָאטַאלז ןופ סַאלק ןט0 ןופ רעליש ַא,
 ךיז ןבָאה ןשינעעשעג יד ,רעליש 108 ןרָאװעג ןסָאלשעגםיוא ךיילג ןענייז ץיציטעּפ רעד ןופ טַאטלוזער סלַא .רעליש יד ןעלדנַאהַאב רעסעב ןופ גגורעדָאפ יד ןעװעג זיא ןטקנוּפ יד ןופ רענייא ,עיציטעפ ַא טימ עיצַארטסינימדַא רעייז וצ ךיז טדנעוװעג לושלַאער רענַאזַאק רעד ןופ רעליש יד ןבָאה 1900 ןיא

 | ,(++5+"עקטַאיװ ןייק קסנַאידרעב ןופ ןוא ,קסנַאיד -רעב ןייק ערַאמַאס ןופ ,ערַאמַאס ןייק ינשזינ ןופ ,ינשזינ ןיא ןגָארטעגדעבירַא
 -יש ַא טָאה ךעלדיימ ענערָאבעג-לדייא רַאפ טוטיטסניא רעווַאטלָאּפ ןיא, יי יי יי : | ,(**" אקנעדשז קיטַאמעטַאמ ןופ רערעל ןטימ טנעריצניא ןַא רַאפ סנירעליש קיסיירד ןוא יירד סַאלק ןטפניפ ןופ ןסָאלשעגסױא ןעמ טָאה עיזַאנמיג-ןעיורפ רענליוו ןיא .(*"קַאבַאטקעמש סַאלק ןיא ןטָאשעגנָא ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד סאלק ןטירד ! ןופ רעליש עלַא ןרָאװעג ןסָאלשעגסױא ןענייז עיזַאנמיג רעווַאביל ןיא;

 ,(*" אוועש -טורבַא, עמַאד-ןסַאלק יד ןגָאלשעגנָא ַאװַָאסמַאק סָאלק ןרעכעה ַא ןופ ןירעל
 | -י

 -יצניא ןָא טינ ,ןײגסױרַא ןוא ןײגוצניירַא טָאטשנַא זיא ,ןכערב ןוא ןגייב ןזָאל םינ ךיז טלָאװ רע ,ןטלַאהעג טינ יו ייס גנַאֿפ טרָאד ךיז רע טלָאװ ,עטמַאַאבלוש ערעדנַא ןוא ןרָאטקעּפסניא ןוא רערעל יד ,ןטסידַאס יד ןופ ןייטשסיוא ןזומ ייז לםיוו ןֹוא לוש ןיא בצמ ןקירעיורט רעייז ןגעוו ןבעגעגרעביא םיא ןבָאה ,דניירפ ענייז ,רעליש יד סָאװ טרירָאנגיא ןוא ,ןיירַא טלָאװ רע ןעוו .טייקיניזטכייל ןופ טקַא ןייק ןעוועג טיג זיא ךיז ןגָאזּפָא ןייז .ןירּפַאק ַא בילוצ טינ ??ּפמעט-טּפַאש -סיוו , ןיא ןטערטוצניירַא םיורט ןייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה יקסווָאנַאי .ש זַא ןפיידגַאב לָאז רענעייל רעד ידכ ןטקַאפ ףטניב םעד-טָא טכַארבעג ןבָאה רימ | | ,(+++" ןןָאלגעשטש רערעל םעד םינּפ ןיא קסַארפ א ןבעגעג טָאה ערושטפַאשט סַאלק ןטירד ןופ דימלת ַא,)

 .טרָא1 (5*
 .צעד (02 ,ופס9 "שטעירג (***
 .טרָא) (5*

 .4908 ,"עינַאטיּפסָאװ סינטסעיװ א (*
 .1909 ,רטורבעפ ןטופ ,"שטעירא 5
 .ן909 יטְסִמ ןט-25 ,"סָאטסיל יטסעדָא , 5
 ,1909 ,'טפעס ןטוו ,"טערעטי 58
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 וידר ָאג אבא

 "טא ,קסע ןַא רוטּפ ןוא ןײגניירַא טינ רעסעב זיא ,ןטַאק יד ,רערעל יד טימ ןטנעד

 .םיא רַאפ טינ ןענייז סעיצוטיטסניא עשירָאטיזיוװקניא יד

 ,ןגירק טרָאד ןָאק ךיא סָאװ ,המכח עלעסיב סָאד זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא;

 ,םייהיירפ ןיימ ןבעגפיוא םעד בילוצ ןפרַאד טינ ןוא ...ייז ןֶא ןענרעל ךיא ןָאק

 .(*"ןֶא טייהדניק עמַאס ןיימ ןופ רעייט ױזַא ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ

 ! טייהיירפ ןטלַאה רעייט ןוא ןבָאה ביל -- ךַאזטּפױה יד ןיא סָאד

 ,ןבעל זיא יז ,טלעוו זיא יז ,טָאג ,וד זיא יז ,ץלַא זיא יירפ יד לייוו ,

 טייל עטסָארּפ עֶלַא ןופ תומכח עלַא טיול

 .ןפָאזָאליפ יד ןופ ןעקנַאדעג עטספיט ןוא

 דניז ןופ דניז זיא הסיפת ןוא ,ריד טימ גנוטפעהַאב זיא יירפ יד

 .(**"ןפארטש ןופ ףָארטש ןוא

 לַאער ןוא לַאעדיא ןייז זיא יז ,ןדייש טינ .י .ש ךיז טעוו טייהיירפ רעד טימ

 .ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןייז ןיא

 םינ ,םעטִא ןטצעל םוצ זיב טייהיירפ ןבָאה ביל ןופ טשּפ ןיא ,םזיכרַאנַא

 עמ .ליפעג ןופ ךַאז ַא ןיא ,תוחטבה ןוא ןדנעטשמוא ענייק רעטנוא יז ןבענפיוא

 ןסיװעג ַא קנַאדַא ,רעכעלרעהרַאּפ .טייהיירפ ןייק ,טסיכרַאנַא ןייק טינ טרעוו

 .רעטסייג עסיורג ןופ קרעוו ןופ םוידוטש

 ַא ,טסיכרַאנַא ןַא .טסיכרַאנַא ןַא ןעמ טרעװ ?לכב, זַא טינ בייפנ ךיא

 :םגָאז הימרי איבנ רעד יו זיא סע .ןריובעג ןעמ טרעוו טייחיירפ רַאפ רעפמעק

 יד רעדייא ןוא ,ךיוב ןיא טנעקרעד ךיד ךיא בָאה ןפַאשַאב ךיד בָאה ךיא רעדייא

 דץרַאה ַא ,"בלבש רבד, ַא זיא םזיכרַאנַא ,("**= , , בייפרעטומ ןופ סיױרַא טסיב

 .ךַאזיּפָאק ןייק טינ ,ךַאז
| | 

 .ןבעל ןקיניזטסואוװַאב זייז ןופ גָאט ןטשרע ןופ טסיכרַאנַא ןעוועג זיא .י .ש

 ירַאפ ןוא טײקיטכרָאפסטַאג ןגעק ,םימש-תארי ןגעק טעקירבעג ךיז טָאה רע

 ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ןַאריט-טָאג םעד ןנעק ,טייקיטכרָאפ-רערעל ןנעק סנייא

 ןקיטרַאפוצטכער ידכ םיצורית ענעדיישרַאפ םכוזעג טָאה רע .לוש רענָאיזַאק רעד

 רעגייטש ןוא ריטפיוא םענעמונעגנא םעד ןופ ניינּפָא ןיא טירש ןטסיירד ןייז

 . ןיא רעדָא ןעגנַאגעג ןענייז םירבה ענייז .גבובעגמוא ןייז ןיא עכעלטנגוי יד ןופ

 -- םײקטנַאװעג יד טגָאמרַאפ טָאה רענייא רע .ןלושלַאער ןיא רעדָא סעיזַאנמיג

 ! ןייג וצ טינ
| 

 .י.ןילּפיצסיד רענרעזייא רעד ןופ טֿפייצרעד רימ ןבָאה ייז

 יײלרעלַא ףיוא גנודנעוושרַאפ-טייצ רעזָאלניז ןוא רעטסיזמוא רעד ןופ,

 רעבָא ,םעד ןגעוו טלייצרעד םיא |בָאה םירבה ענייז ,דניירפ ענייז .?סעינָאמערעצ

 = יהיה לזה יירי- 8

 | ,23 - 22 זיז ,ךוב טריטיצ י ט (8

 ?ַאערטנָאמ ,299 'ז ,"רעדיל ענַײמ ןפ רעֶדיל יד -- שטיוװַאר דלמ (א*

54. 
 יה יא ,הימרי (אאא
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 .רעטקַארַאכ ,ןייבנקור טלעפעג ייז טָאה סע ? רע יװ טלדנַאהעג טינ ייז ןבָאה סָאװ רַאֿפ ? לושלַאער ןיא ןייג רעייז טצעזעגרָאפ ייז ןבָאה סָאװ רַאֿפ
 ,קנַאשעג -רוטַאנ םעד טימ עגונב ןצמק רעסיורג ַא ,עבטה ךרדכ ,זיא טײקמַאזרָאּפש ןוא טײקטיהעגּפָא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ ,דיי רעגנוי ַא זיולב ךאד ןיא ?רוחב שידיי א ןוא דיי א ,םימד-תכיפש וצ ןבילגעג זיא סע ןדנעוושרַאפ ןוא ,שממ ןבעל זיא סָאװ טייצ יו לקיטרַא ןרעייט ַאזַא סעינַאמערעצ ןוא ןדַארַאּפ עטסוּפ ףיוא ןדנעוושרַאפ םינ רָאט'מ ,ןָאטּפיוא עקַאט רָאנ .ןגעוו-אצוי ןופ ןָאט טָאלג טינ ןוא ,ןָאט סעּפע זיא ןרידוטש טיג ביוא ןוא ,הלילו םוי ןרידוטש ,ןענ -רע5 רדסכ הרַאד'מ .ץעװינ יא ןייג ןזָאל ,ןרטּפ טיג סע רע טעוװ ,סע טָאה רע פיפיוו ףיוא ןוא ,"טייצ ןייק טינ טָאה ,הביבס ןוא טינש ןייז ןופ ?רוחב שידיי ַא .ןָאט וצ ןביולרעד טינ ךיז .י .ש טעװ סָאד ,טסיזמוא םייצ ןדנעוושרַאפ ייז

| 
 .טאז ןייז טעװ גנודליב רעטרימָאלּפיד ןופ ףלָאװ רעלַאמינימ רעד טָא ךיוא ןפרַאװרעטנוא טנעקעג טינ ךיז טלָאװ .י .ש םערָאװ רעד ןוא ץנַאג ןביילב טעוװ טייהיירפ ןייז ןופ טּפעש רעד .קסע ןַא רוטּפ ןוא ,עיז -ַאנמיג ןופ סרוק ןצנַאג םעד ףיוא ,?יטסָאלעירז טַאטסעטַא, ןַא ףיוא ןעמַאזקע ןבענּפָא טעװ רע ,עיזוליא ןַא ןפַאשעג ךיז רע טָאה ןקיאורַאב וצ ךיז ידכ ןוא ."סעיסעפָארּפ עיירפ, עטריציפילַאװק-סגנודליב עגעביוהעג יד ןופ ןסילשסיוא ךיז ,אליממ ,ןוא גנודליב רעטרימָאלּפיד רערעכעה וצ ןריט עַלַא ךיז רַאפ ןכַאמרַאפ .ךָאד טניימ סָאד ,טירש רעטגַאװעג וצ ַא ןיא ץיזאנמינ ןיא ןייג ןופ ןגָאזּפָא ךיז .קיאור ןעוועג טיג זיא ןסיוועג ןייז ןוא טּפַאלקעג ן'רַאה סָאד ךיא טָאה ךָאד
 | ,םַארנָארּפ ץיזַאנמינ ןופ "םודס תטימ , רעד ןיא ןגיילניירַא טנעקעג טינ ךיז טלָאו ,טגאמ -רַאֿפ טָאה .י .ש יװ ,רוטַאנ עקיטשרודנסיוו ןוא עקידנעטשטסבלעז ןוא עקיטעּפ -מיא ַאזַא ,"םירמוא ןאכ-דע, םעד ףיוא ,עיניל רעטמיטשַאב רעד הףיוא ןלעטש -פִא טינ ךיז ןעק עמ ןוא טייקיריגנסיוו ןֹופ ןבירטעג ןוא ןסירעגניה ןעמ טרעוו ,ןירַא ךיז ןעמ טיצ ןריסערעטניא טמעג דנַאטשנגעק ַא תעב ,רעטייוו טארט ַא טינ ןוא ,יאנוּפָאּפ-השעמ קינייװסיוא ףיוא ןרזחסיוא רָאנ .ךעלטנגייא ןענרעל טינ ,ןענרעל ןוטסלָאז רעהַא ?קזיב טָא ,"םידומיל ענעטינשענוצ יד ןיא דיז טניפעג סָאװ טייקטמיוצעגנייא ןוא טייקצענערגַאב רעד ןיא טגיל סָאװ ןילּפיצסיד-רידוטש ,עיזוליא ןַא יו םענייז בערטשַאב ןטשרעּפמָאלק םעד טָא ןענעכיײצַאב רימ
 ."ןעמַאזקע-לַארענעג , רעד טמוק סרוק-ףוס רעדָא רָאי-ףוס ןוא ,ךעלגעט-נָאט ןרינימַאזקע ןימ 8 ךָאד זיא ןענרעל-לוש עצנַאג סָאד לייוו ,רערעל -ןטסידַאס עקיבלעז יד ןעוועג ךָאד ןענייז סרָאטַאנימַאזקע יד סָאװ רעמ ךָאנ
 ווא טייצ ןרעל רעייז ןעלצנערטעצ ייז סָאװ ,םעד תמחמ עקַאט םיא ןופ רעקינ -ייוװ ןסייוו ןטסיזַאנמיג בור'ס זַא ,טקידנוקרעד ךיז ךינ ץנַאג טָאה .י .ש

 | | .רענעייל א דימתמ ַא ,טּפיוהרעביא ןוא רערידוטש רעקיסיילפ א רעייז ןעוועג זיא רע תעב ,?ןטעטילַאמרָאפ ענָאיזַאק,
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 ןיררָאג אב ַא

 "עג ןיא ןוא םירבח ענייז ןגיטשעגרעבירַא רע טָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא

 םָאה סָאװ ,רע .ןטסיזַאנמיג עכעלגעמרַאפ עקינייא ןופ רָאטקורטסניא ןַא ןרָאיו

 טלקיװטנַא רעמ לעוטקעלעטניא ןעוועג ןיא ,עיזַאנמיג יד טקוקעגנָא טינ ןצנַאג ןיא

 -נרעל ענַאיזַאק ערעייז "טעווערבוזעג , ָאי ןוא טכוזַאב ַאי ןבָאה סָאװ ייז ןופ

 יד טּפָאטשרַאפ ייז טָאה לוש יד ,שודיה רעניילק ַא רָאג זיא סע ןוא .ךעלכיב

 יירפ קידנעייז ,הסיפת ןייז תעב ,ןטייקיאעפ-םענפיוא ערעייז טּפמעטרַאֿפ ,תוחומ

 .ףרַאש ןוא לענש ןעוועג זיא ,שירפ ןוא

 -ַאמרָאפער ןוא גָאגַאדעּפ רעסיורג רעד (1670-1892) םוינעמָאק סָאװ טָא

 :ןרָאי-רידוטש ענייז ןגעוו טביירש ,רָאט

 גנילירפ רערעייט םנעמעוו ,ךעבענ ,ךיא ךיוא רעהעג רעטנזיוט ליפ יד וצ,ה

 -לוש ףיוא ןרָאװעג טדנעוושרַאפ ןענייז טייצ-טנגוי עקידנעילב יד ןוא ,ןבעל ןופ

 סרעסעב ןיוש בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש םָאה טּפָא יװ !ייוו ןוא ְךֶא ,ןעיירעתוטש

 ןצפיז טסערּפעגסױרַא טייצ-סנבעכ רענערָאלרַאפ רעד חוכמ קנַאדעג רעד ,ןעזענ

 .רעצ טימ טקירדרַאפ ץרַאה ןיימ ןוא ,ןגיוא עניימ ןופ ןרערט ןוא טסורב ןיימ ןופ

 קירוצ רעטיּפוי רימ טלָאװ , :ןפורעגסיוא גָאטייװ טימ לופ ךיא בָאה טּפָא יו !ךַא

 "!ןרָאי ענערָאלרַאפ עניימ ןבעגנענּפָא

 יד, :עיפַארנָאיב ןייז ןיא טביירש (82-1809) ןיװרַאד סלרַאשט סָאװ טָא

 | ..טײטַאב םוש ןייק רימ רַאפ טָאהעג טינ טָאה לטימ-סגנואיצרעד ַא יו לוש

 ירֶאפ ,טסילַארוטַאנ רעסיורג רעד ,(1889-1709) טדלָאבמוה רעדנַאסקעלַא

 ןוא רערעל ענייז ןגעוו טייקרעטיב טימ סביירש רעקעדטנַא ןוא רעדנזייר ,רעש

 "רעב ,טרופקנַארּפ ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא טרידוטש טָאה רע .ןדָאטעמ ערעייז

 .ןעגניטטעג ןוא ןיכ
| 

 רערעל עניימ ןוא ,טנעקעג םינרָאג בָאה'כ .רָאי ןצכַא ןעוועג טלַא ןיב ךיא;

 ןרָאװעג ןגיוצרעד טלָאװ ךיא ןעוו רָאנ ,טרַאװרעד טינ ךַאז ןייק רימ ןופ ןבָאה

 ,םנעה ערעייז ןיא טננוי רעד ןופ ןלַאפעגניײרַא טלָאװ ןוא ןדָאטעמ ערעייז טי

 -רעּפרעק ייס ןוא קיטסייג ייס רענעלַאפרַאפ ַא סױרַא לפייווצ ןייק ןָא ךיא טלָאװ

 ."ךעל
: 

 עלַא ןופ ןפָאזָאליפ עטסערג יד ןופ רענייא (18041794) טנאק לעונאמיא

 ןסוינעמָאק וצ ךופיהל ,רעטכעלעג ןופ ןטלַאהנייא ןענעק טינ ךיז טגעלפ ,ןטייצ

 -"וטש ענייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ןרָאי-ֿפוש ענייז טנייװַאב טָאה סָאװ

 םענעזעוועג ןייז וצ טגָאזעג לָאמַא רע טָאה --- "ןטּפַאשרעה יד-טָא , ,ןרָאי-ריד

 *.,,קנופ ןקיצנייא ןייק זדנוא ןיא ןדניצנָא טנעקעג טינ ןבָאה , -- עדנוק ,רבח-לוש

 .עדנוק טרעפטנעעג טָאה --- ,"ןשעלרַאפ םנעקעג סע ייז ןבָאה רעכיג, --

 ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ עוויטַאגעגנ ,עטסַאפעג רוק ,עכעלטע יד טָא ךָאנ

 ןבעג ךיילנ ןעייג ריס סָאװ רעטרעוו סד ,ש ןיא זַא רָאלק זדנוא טרעוו ןזעוולוש

 -ליב ןיא בצמ םעד קיטכיר ןביירשַאב ייז רָאנ ,יײרעמירַאב ?קערב ןייק ָאטינ זיא

 .טייצ רענעי ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה םירבח ענייז ןוא ,.י .ש ,רע סָאװ גנוד

 ןופ ,ןסַאלק ערעכעה יד ןופ רעליש ךס ַא טימ טּפַאשטנַאקַאב רעד ךרוד ,

 יד זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה ,ךס ַא ראג ןענרעל וצ טרַאוװרעד בָאה ךיא ןעמעוו



 89 ןפַאש ןומ ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יץטסװָאגַאי .ש

 טייצ רעד ןיא בָאה ךיא לייו ,רימ ןופ רעקינייו ךָאנ ןסייוו ייז ןופ עטסרעמ
 טימ ןוא ךעלכיבנרעל יד טימ טגנונַאב ךיז ןבָאה ייז תעב ,טנעיילעג לופ ןיוש
 (* ,"ןליפרעד וצ .טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןבַאגּפױא ענָאיזַאק ערעייז

 -טיג לייט ןוא טנַאלַאט ןשירעביירש ןייז ןזיוװעגסױרַא ירפ ץנַאג טָאה .י .ש |
 ,"סעינענישטָאס , ןביירשנָא ייז רַאפ לָאז רע .םיא וצ ןדנעוו ךיז ןגעלפ ןטסיזַאנ
 ייז רַאפ ןָאט סע טגעלפ רע ,ןזייװַאב טנעקעג טינ ןבָאה {יײלַא ייז סָאװ ךַאז ַא
 -ופ רענַאקירעמַא םעד ףיוא ,ןרָאװעג רע זיא ױזַא ,רַאפרעד טלָאצַאב ןגירק ןוא
 ,"רעביירש-טסייג , ַא ,ןָאגרַאשז-ןטַארעט

 רעבָא ."רעביירש-עינענישטָאס, סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב ךיא ןיב ןכיג ןיא ראג,
 ;רַאּפרעד טלָאצַאב ןגָארקעג רָאנ ,טסיזמוא ןָאטעג טינ רעמ ןיוש סָאד בָאה ךיא
 | (++ ,"רעמ רעוו ןוא ,לבור ייווצ ןבעגעג רימ טָאה סע רעוו

 ,פוש עשיסור ןייק טכוזַאב טינ ןיילַא טָאה סָאװ .י .ש ,ןבעל'כ עװַאקישט
 עכלעוו רַאפ סעיצקעל עטַאוידּפ ןבעגעג טָאה ןוא רערעל רעשיסור א ןרָאװעג זיא
 יוזַא ,הנויח ןופ לַאװק ןייז ןרָאװעג זיא יירערעל ןוא ,טלָאצַאב ןגָארקעג טָאה רע
 | ,"קיגנעהּפָאמוא שימָאנַאקע , ןרָאװעג רע זיא

 עטאוירּפ ןבענעג ןיוש ךיא בָאה ,גנוי ץנַאג ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו,
 (6++ ,"ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רערעל סלַא עיצַאטוּפער ןיימ ןוא ,סעיצקעל

 ר

 יידעסינלָאטש עקיטסיינ {-

 רוטַארעטיל ענייש עשיסור יד .ו

 ור רע ןגָאז ריד ךיא לעװ ,טנעיילעג טסָאה וד רעכיב עכלעוו רימ גָאז ,
 -ַאב רעד סיױרַא ךיז טזייוו ףָאטש-ןעייל ןופ לַאװסיוא םעד ןיא םערָאװ ,"טסיב
 ,רענעייל ןופ רעטקַאר

 טימ ןסענָא ךיז ןעק'מ .ןסע םוצ ךיילג הניחב רעסיוועג ַא ןיא זיא ןענעייל
 ןגָאז ךיז טזָאל ייז ןגעוו ןוא ךיז ןיא טייקיטּפַאהרענ קיצניװ ןבָאה סָאװ ןזייּפש
 ךיז טקיטיינ סָאװ ,רעסע ןופ םזינַאגרָא םעד קינייװ ןביג ייז ,?ײּפש ןוא ייק,
 טייג סע ,ךַאז ענענייא יד טעמכ זיא ןענעייל ענונב ,.ןענימַאטיװ עסיוועג ןיא
 -עגעג רעד סרָאטױא עכלעוו טימ םעד ןיא רָאנ ,טנעיילעגנָא ןייז םתס ןיא סינ
 .."טרענעג קיטסייג ךיז טָאה רענעייל רענעב

 ;עמונעגניירַא ,טיידרַאפ ןוא טנעיילעג ,י .ש רעכעלטננוי רעד טָאה ןעמעוו

 .22 'ז ,טרָאד (*

 .טרָאד (*

 טרָאד (**



 ןידהָאג אבַָא - 6

 -עג טָאה רע ?ןעננומענַאב ןוא ןעגנואיֹושנא ערעייז םָארטשטולב-ןעקנַאדעג ןיא

 .טנָאמרַאפ טָאה רוטַארעטיל עשיטסירטעלעב עשיסור יד סָאװ-עטסעפ סָאד טנעייל
 ןופ ,לָאנָאג ןופ ,וועינעגרוט ןופ קרעוו עלַא טנעיילעגרעביא ךיא בָאה ױזַא;

 '* ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא יקסוװעיאטסָאד ןופ ...ווָארַאשטנָאג ןופ ,יִאטסלָאט
 רעשיסור רעד ןופ ןעייפירָאק ןענייז טנעיילעג טָאה .י .ש סָאװ עֶלַא יד טָא !

 ץקַאט רָאנ ןלייוורַאפ וצ זיולב טינ ןעמוק סָאװ רעביירש ןענייז- יז -.רוטַארעטיל
 ןבָאה ייז .ןעננואיושנַא עטקידנורעגפיוא ןבָאה ייז ,ןענרעל וצ השעמ תעשב ךיוא

 םיא טכַאמענ ןוא טייקטקישענ רעשירעלטסניק סיורג טימ טרָאװ רעייז טצונעג

 ביוא ,ןכערבוצכרוד ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו טימ .קָאבמערוטש אי רַאפ

 -ַאצ רעשיסור רעד רעכלעוו טימ טנַאװ עשיזעניכ יד ,ןכערבעצ וצ ?ןצנַאנ'ןיא טינ
 .ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידנעלסור סָאד טרעױמעגמורַא טָאה םישזער רעשיר

 ,רענעכַארּפשעגסױא ןַא זיא (1910-1828) יִאטסלָאט שטיװעיַאלָאקינ וועיל
 לוש עיירפ ַא טרילבַאטע רע טָאה 1861 ןיא ךָאנ .טסיכרַאנַא ,רעכעלדירפ ַא תמא
 ןעגנובײײרשַאב ענייז ןיא .טפַאשנכש ןייז ןֹופ םירעיוּפ יד ןופ רעדניק יד רַאפ
 המחלמ רעד ןופ ןטײקמַאזיורג ןוא ןטייקכעלקערש יד רע טלָאמ ,לָאּבָאטסַאוועס ןופ

 קרעוװ סיורג רָאנ ןייז ןענישרעד זיא 1866 ןיא ,88-1884 ןרָאי יד ןיא ,םירק ןיא

 ןלַאיצַאס ןנעוו ערעל ןייז ןּפַאטנָא ןיוש ןעק עמ ןכלעוו ןיא "ןדירפ ןוא גירק ,
 | ."יודיוו, ןייז ןענישרעד ןיוש זיא 1879 ןיא .םזיפיצַאּפ

 -לאפ ַא ןעוועג זיא ,(823-1818) וועיעגרוט שטיוועייגרעפס ןַאוװיא ,וועינעגרוט

 יד ןעלדנַאהַאב טכעלש ריא רַאפ רעטומ ןייז טימ טנירקעצ ךיז טָאה רע ,טסיק
 -רעד זיא (21-1847) ןיא .זיוה סָאד ןזָאלרַאפ ןוא ,תואלחנ עריא ןיא ענעגייאבייל
 -ביל סיורג טימ טמעטָא סָאװ ,"רעגעי ַא ןופ ןעננוריטָאנרַאּפ , קרעוו ןייז ןעניש
 -"ךמע ןופ לרָאּפ עוַאקישט סָאד טריזילַאעדיא רע .םירעיוּפ עמערָא יד וצ טפַאש

 -עג זיא סָאד ןוא ,ןברָאטשעג זיא רעטומ ןייז ןעוו ,שטינילַאק ןוא ראכ ,ןשטנעמ

 רע טָאה ,"זַאקוא, ,סנטייוצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאפ רָאי ףלע ,1820 ןיא ןעוו

 ןיא .טונ-עילימַאפ ןייז ףיוא ןענופענ ךיז ןבָאה סָאװ ענעגייאבייל יד טיײרפַאב

 -יהינ ןופ דליב ַא רע טינ (1802) "רעדניק ןֹוא סרעטָאפ, ןַאמָאר ןטמירַאב ןייז

 -ער -- קנַאדעגטּפיוה ןייא ךרוד טייג קרעוו עֶלַא ענייז ךרוד .ןווָארַאזַאב טסיל

 .טייהיירפ ןריפנייא ןוא גנושרעהטסבלעז יד ןפַאשּפָא ,דנַאלסור ןרימרָאפ

 יער רעד, קרעוװ סיורג ןייז ןיא .(52:1809) לָאגָאג שטיװעיליסַאװ יַאלָאסיִג

 עריטַאפ עטסקידנטכינרַאפ עטסקידנסייב עטסקרַאטש יד רע טינ (1880) "רָאזיוװ

 ַא רע טיג (1842) "תומשנ עטיוט , קרעוו ןייז ןיא .םזיטַארקָארויב ןשירַאצ ןופ

 טברַאדרַאפ לעטשנייא רעד טָא יװ טזייו רע ,םוטננייאבייל ןופ קיטירק עפרַאש

 ןופ רעמיטננייא יד ,םיצירּפ יד ייס ןוא ענענייאבייל יד ייס טריזילַארָאמעד ןוא

 .סעקינזישטשנַאּפ יד טלּפָאנעגוצ ןענייז ייז וצ סָאװ רעטיג יד

 ןיא קרעוו ססערג ןייז ,(91:18172) חַארַאשצנַאג שטיווָארדגַאססעלַא ןטויא

 -בייל םעד רעטנוא ץירּפ ַא ןופ ןבעל סָאד טריטערטרָאּפ רע אוו ,"ווָאמַאלבָא

 ,23 י טרָאד (*
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 ןענייז "טנעה,, .עיצַארענעגעד ןוא טייקליופ ֹוצ טריפ סָאװ ,לעטשנייא-םוטנגייא
 -רעטנוא וצ ,ןָאט וצ סעּפע ןליוו לקערב ןייק רעבָא ,לָאצ רעטיורג ַא ןיא ןַארַאפ
 .ןפָאלשעגנייא טרעווילגרַאפ זיא ןילַא ,ןעמענ

 ,(81 :1821) יקסװעיָאטסָאד שטיװָאליַאנימ רָאדָאיּפ

 סָאװ ,עּפורג סיקסװעשַארטעּפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ...יקסװעיאטסָאד
 .עירופ ןופ סרעטסנַאלַאפ יד דנַאלסור ןיא ןריפוצנייא טעװענַאלּפעג טָאה

 :טגָאזעג טָאה רעציזַאבטוג א ןעוועג זיא סָאװ יקסוװעשַארטעּפ

 -עמ יד ןיא טינ ןוא ןעיורפ יד ןיא טינ ןעניפעג טנעקעג טינ בָאה ךיא
 -רעביא םעד ֹוצ ךיז לָאז ךיא זַא יאדכ ןייז לָאז סע סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע רענ
 ןופ טסניד םעֶד וצ ןבעגעגרעביא ךיז ןֹוא ןָאטעג רעק ַא ךיז ךיא בָאה ןבעג
 יי ."טייהשטנעמ רעד

 ,עּפורג "עו שירענעשזניא-ראטעיצַאס , עכעלדירפ ַא ןעוועג ןענייז ייז שטאכ ןוא
 -רַאפ ןעמ טָאה ייז ןופ קיצנַאװצ ןוא ריפ ןוא טריטסערַא ןעמעלַא ייז ןעמ טָאה
 .יקסוועיאטסָאד ןעוועג זיא קיצנַאװצ ןוא ריפ יד ןשיווצ .(1849) טיוט םוצ טּפשמ
 ןענייז ייז ןוא ןקָארשעגנָא ייז טָאה עמ יו םעד ךָאנ םקידענגַאב ייז טָאה עמ
 -עג ןוא .טיוט רעד יװ טוג ױזַא זיא סָאװ טיוט ןופ ןטסגנַא עתמא יד ךרודַא
 ןייז ןיא טביײרשַאב יקסװעוָאטסָאד .ענרָאטַאק ןופ ןענימרעט ענעדיישרַאפ ןבענ
 -ינשזרָאטַאק יד ,רעכערברַאפ יד (1861) "זיוה ןטיוט ןופ ןעגנוריטָאנרַאפ , ךוב
 .ייז ןשיווצ ךיז טניפעג סָאװ דיי רעד זיא םַאנסיוא ןַא ,טפַאשביל סיורנ טימ ,סעק

 -נָאק ,קרעװרעטסיימ ענייז ןיא יקסוװעיאטסָאד זיא ךַאלפרעביוא דעד ףיוא
 -ינ עַלַא ןענייז רימ , .רענָאיצולָאװער ַא רע זיא טסַאפעגפיוא רעפיט ,וויטַאװרעס
 רעקרַאטש ַא ןַארַאפ זיא ןיקסװעיָאטסָאד ןיא ..יקכועיאטסָאד טגָאז ,"ןטסיליה
 טעז'מ יו ,רענָאיצולָאװער רעקיטסייג ַא ןעוועג זיא רע .טנעמעלע רעשיטסיכרַאנַא
 ןוא טַאטש םעד ןגעק ןעוועג זיא רע ,"רָאטיזיוװ קניא רעסיורג רעד, ןייז זיא סע
 -בערעגמוא יד טפמעקַאב טָאה יקסװעיָאטסָאד .לעטשנייא ןזַאושזרוב םעד ןגעק
 י - .ןצעזעג עכעלשטנעמ יד ןופ טייקיט

 ךיז טָאה דנַאלסור ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ עיצולָאװער עכעלרעניא יד,
 ןיא יקסװעיַאטסָאד .,יקסוװעיַאטסָאד ןופ קרעוו עשירעפעש יד ןיא טלגיּפשעגּפָא
 .טלעוו רעד ןיא דעשימַאניד טסכעה רעד ךעלגעמ .רעלטסניק רעשימַאניד ַא ןעוועג
 -סָאמטַא רעקידרעייפ רענעצלָאמשעצ ַא ןיא טקנוטעננייא ךַאז עדעי זיא םיא ייב
 ךַאז ןייק ,רעדורפיוא םענוװָאדלַאװג ַא ןיא ,גנוגעװַאב ןיא ךיז טניפעג ץלַא ,רעפ
 יקסװעיַאטסָאד .טרימרָאפ קיטליגדנע רעדָא טלעטשעגטסעפ ,שיטַאטס טינ יא
 "טסניק רעטרוכישראפ-טסייג ַא ,רעקיאורמוא ,רעקידנזיורב ַא ,רעשיסינַאיד א זיא
 נעגילעטניא רעשיסור רעד ןופ לעז ערענָאיצולָאװער יד סױרַא טגנערב רע .רעל
 טצכעל רע (*."םיא ןיא קרַאטש רעייז ןיא טנעמעלע רעשיטעפָארּפ רעד .עיצ

 ,99 יז ,סזיומָאק ןשיסור ןפ גנורפשרוט רעד, ,ועיַאדרעב יַאְלָאקיב (*
 .(שילגנע) 1937 "סרָאירינ
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 .שינָאלָאטַאכסע ,שיטּפילַאקָאּפַא זיא רע ,םימיה-תירחא ןשירעזיילסיוא םעד ךָאנ

 .רענָאיזיװ רעטמיוצעגמוא ןַא זיא רע

 ,שיטקַאדיד זיא ,ןלָאנָאג ןופ קידנבייהנָא רוטַארעטיל ענייש עשיסור יד

 .הלועּפ-לעב א דמלמ רעטונג ַא ןיא יז  :רענעייל ןטימ טלענק יז ,וויטקורטסניא

 :טביירש יקסנילעיב

 ןוא טקעיבוס ןכעלרעניא ןופ סולפרעביא רעד זיא טנַאלַאט ןסיורג ַא ןיא,

 ןכעװ טדער רע ןעוו ,רעטכיד רעסיורג ַא .טייקכעלשטנעמ ןופ ןמיס א טנעמעלע

 רוטַאנ ןייז ןיא םערָאװ טייהשטנעמ רעד ןגעוו ...טדעד ,ךיא םענעגייא ןגעוו ,ךיז

 (= "טבעל טייחשטנעמ יד סָאװ טימ ץלַא טניל

 -ניא עכעלטפַאשלעזעג יד ןעניד וצ טכער סָאד טסנוק רעד ייב ןעמענקעווַא

 םניימ סָאד םערָאװ ,ןקירעדינרעד וצ יז רָאנ ,ןבייהוצפיוא יז טינ טניימ ןסערעט

 ַא רַאפ יז ןכַאמס וצ קנַאדעג א ןבָאה טניימ סָאד ,טּפַארקסנבעל ריא יז ןביורַאב

 -נעליופ ;סעקינסַאּפ ןוא טסוּפ ןופ גיײצליּפש ַא ,ןבָאה-האנה שיטירַאביס ןופ ךַאז

 7 (** ,"רעצ

 "רעד ןוא ליװ יז .קיטעטסע-דליב ןוא-טרָאװ טימ טינ ךיז טגננונַאב יז

 תמא םיױרַא טצָארּפש ןדייב ריא ןופ ,ךשוי ןוא תמא טכוז יז ,רעמ ליפ טכיירג

 יו רענעייל םעד טנרעל יז ,טייקיטכערעג טימ שימינָאניס זיא תמא ריא ןוא

 טינ לָאז ,שממ ןבעל ןיא טכעלקריוורַאפ ןרעוו לָאז תמא רעד זַא ױזַא ןבעל וצ

 -ייש עשיסור יד .םישעמ ןיא ןָאטנָא ךיז לָאז רע רָאנ ,רעטרעוו ןיא זיולב ןכיילב

 סולפרעביא ןַא ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ךַאזסוסקול ןייק טינ זיא רוטַארעטיל ענ

 סָאװ האנה רעזיולב ןופ ןרָאװעג ןרָאבעג םינ זיא יז .עינרענע רעוויטַאערק ןופ

 יז ,רעּפַאש-טרָאװ ןוא-דליב םעד רעלטסניק םעד טיג סעצָארּפ רעשירעפעש רעד

 ןבעל עשיסור סָאד סָאװ ,ןצרעמש ןוא ןענייּפ ,תורצ ,םירוסי ןופ דניק ַא זיא

 ןוא דנַאלסור רַאפ גנוזיילסיוא טכוז יז ןוא ,עפש רעסיורג ַא ןיא טַאהעג טָאה

 ,העושיו הלואנ ךָאנ ןצכעל םעד ןופ סולפסיורַא ןַא ןיא יז ,טלעוו רעד רַאפ

 עסיורג א סױרַא טזייו יז .רעטרעו יד ןופ ןיימ ןטסּפיט ןוא ןטסטיירב ןיא

 "קיש יד ןיא םערעטניא סיורג טמענ ןוא ןשטנעמ ןופ ןדייל יד רַאפ עיטַאּפמיס

 | .טייהשטנעמ רעד ןופ ןלַאז

 -כיד רעד) רעטייווצ רעד ,טזייוורעד (םָאנָאקע רעשיטילָאּפ רעד) רענייא;

 ,ןטנעמוגרַא עשינַאל טימ רענייא רָאנ ,ןגייצרעביא עדייב ןוא .טזיױװַאב (רעט

 טפַאשנסיװ יד ,קידנעװטיונ ךיילג ןענייז עדייב ןוא ...רעדליב טימ רעטייווצ רעד

 -נסיו יד ןטייברַאפ טינ ןעק טסנוק יד ןוא ,טסנוק יד ןטייברַאפ טינ ןעק

 (*5** ,"טפַאש

 .1948 ,611:670 ויז ,יירד רגַאב ,"עינעגישטָאס עינַארבַאס} ,יקסנילעיב (=

 .ופד יז ,טרָאד (א*

 .1958 ,453 ר ,ײװצ דנַאב ."עינעגישטָאס עיקסּפָאסָאליּפ, עינגנַארבזיא (אא5



 93 ןפַאש ןוא ןפמעק ,ןֿבעל ןײז -- יטסװָאנַאי .ש

 סָאװ ,קורדנייא רעד ,קנַאדעג ַא ןייז ףרַאד רעטכיד ַא ןופ רעדליב יד ןיא,
 רעדָא יד ןבעג ףרַאד ,רענעייל ןופ דנַאטשרַאפ ןפיוא ןקריוו ףרַאד ,טכַאמ רע
 (4 ."ןבעל ןופ ןטייז עסיוועג ףיוא קוק ןייז וצ גנוטכיר ענעי

 טעטיליבַאטס רעד ןיא טביילגעג טינ ןבָאה רעביירש עטנענימָארּפ עשיסור יד = }
 ,אווק-סוטַאטס םעד ןופ טייקטעוועדנופעגנייא רעד ןיא ,עיצַאזיליוויצ רעזדנוא ןופ
 ןרעטנענרעד רימ זַא טריּפשעג ןבָאה ייז .רדס ןזַאושזרוב ןופ טייקרעכיז רעד ןיא
 ןַא וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ זַא ,ךורבנעמַאזוצ ַא וצ ,עפָארטסַאטַאק ַא וצ ךיז

 . פינ סע ףרַאד ,זיא סָאד יו יֹוזַא זַא ,רעכיז ןעוװעג ןענייז ייז .טנורנּפָא

 יכרוד ןיא רוטַארעטיל עשיסור יד .ןייז טשינ סע טעו ,אליממ ,ןוא ןייז

 ֹּפִא טינ ךיז ןבָאה רעפעש-רעביירש עשיסור יד ,ליפעג ורמוא ןַא טימ ןעמונעג

 פַאעדיא רעד טּפַאכרַאפ טָאה ייז ,טסנוק רעטקעפרעּפ ןופ טסניד םעד וצ ןבעגענ

 תמא ןופ קורדסיוא ןקידתומילש ןכיידנרעד טניימ סָאװ ןבעל ןקידתומילש ַא ןופ

 רעד רעבָא .שיטסילַאער זיא רוטַארעטיל עשיסור יד .ןבעל םעד ןיא רשוי ןוא

 -עּפָארייא יד ֹוצ ךעלנע טיג זיא רע ,רעקיטרַאננייא ןַא זיא םזילַאער רעשיסור
 -נורגרעד ךיז ןוא תמא םעד ןקעדוצפיוא טבערטש רע .ןלוש עשיטסילַאער עשיא
 -סָאק ןיא ,ןבעל ןיא טניל סָאװ עירעטסימ ןוא ןטייקפיט עקימוהת יד וצ ןעוועט

 ןבָאה רעביירש עסיורג עשיסור יד ,ןלַאיצָאס ןיא ,טּפיוהרעד ,ןוא טשּפ ןשימ

 ןוא טפרַאשרַאפ טייקשירעפעש ןופ ןירעמש םעד ,הריצי ןופ רעצ םעד טריּפשענ

 אפונ ןבעל סָאד ןשרעדנַאוצרעביא שינעפרעדַאב רעקיטיינ רעד ןופ טציּפשרַאפ

 ערעייז ןוא רשוי טניימ סָאװ תמא רעד ןעניפעג ךיז לָאז ןבעל ןיא זַא ױזַא

 ןוא ,יִאטסלָאט ,לָאנָאג ,תמא ןסיורג םעד-טָא ןופ קורדסיוא רעד ןייז ןלָאז קרעוו

 ןנייברַאפ ֹוצ טיירג לָאמ עֶלַא ןעוועג ןענייז ,יאדווא ןוא יאדווא יקסוועיָאטסָאד
 ןטלָאוװ ייז ביוא ,ןטקודָאדּפ עשירַארעטיל טקעּפרעּפ ןפַאש ןופ טיבעג ןפיוא ךס ַא

 לעטשנייא םעד ֹוצ קלח רעייז ןנָארטוצ ,ןפלעהטימ גייברַאפ םעד טימ טנעקעג רָאנ

 -עטסימ יד טריגירטניא דימת טָאה ייז .גנונעדרָא רעלַאיצָאס רעטקעפרעּפ ַא ןופ
 םוקפיוא רעד ,ןלַאיצַאס ךיוא ןוא טשּפ ןשיגָאלָאיב ןיא ןבעל ןוא טיוט ןופ עיר

 -ירַא ןבָאה ייז ,ךורבנעמַאזוצ רעייז ןוא סעיצַאזיליוװיצ ןופ ,סעירעּפמיא ןופ

 ,טלעטשעג ךיז טָאה טסנוק-טרָאו עשיטעטסעדןייר סָאװ םילובג יד ןטָארטעגרעב

 :ןצרוק ןיא סע ןנָאז

 יד ןיא גנופיטראפ ערעלוּפַאּפ ןימ ַא ןעוועג זיא קיטסירטעלעב עשיסור יד

 טא קידנרידוטשכרוד .י .ש ןוא .טפַאשלעזעג רעד ןיא שטנעמ ןופ ןעמעלבָארּפ

 -סָאד ןוא לָאנָאג ,יִאטסלָאט יו רעייטשרָאפ עטסעב עריא ןוא רוטַארעטיל יד

 סַאטפיױוא ןֹוא םענפיוא םעד וצ גנוטיירנוצ עדילָאס ַא ןגָארקעג טָאה ,יקסוועיָאט

 ןייז ןופ רעטסייג עטסנייר יד טשרעהַאב ןבָאה סָאװ ,ןלַאעדיא עלַאיצַאס יד ןופ

 ,ןטייצ עֶלַא ןוא טייצ רעזדנוא ןוא טייצ
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 ןידרָאג - אב ַא = | -י י =

 רעקיטירק עשיסור .;

 רע .טלעטשענּפָא טינ רוטַארעטיל רענייש רעד ייב 7 טָאה .י .ש רעּבָא

 !וא עטסכיירטסייג יד טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע .טירש ןטייווצ א טכַאמעג טָאה

 -יסור רעד ןופ רעשטייטסיוא יד .,ןרָאטַאטנעמַאק יד ,רעקיטירק עטסיויסערגָארּפ .

 ,קיטסירטעלעב רעש

 :ןדנוא טגָאז רע סָאװ טָא

 בָאה ךיא סָאװ ץלַא טנעיילעגרעביא ךיא בָאה רעקיטירק עשיסור יד ןופ ,

 יי (* ."ןיקסנילעיב ןופ ,ןוװָאבילַארבָאד ןופ ,ןווערַאסיּפ ןופ ןגירק טנַאלעג

 לפייווצ ןייק ןָא ןבָאה ייז :טנרעלעג ליפ רעכיז .י ש טָאה יירד יד טָא ןופ

 ייז .םענַאב-טפַאשלעזעג ןייז ןופ גנוריזילַאטסירקסױא רעד וצ ןגָארטעניײב שפיה

 ירענייש רַאפ קַאמשעג ןייז ןעלרייאסיוא ןיא םיא רַאפ ןָאטעג ליפ ךיוא ןבָאו

 -סירטעלעב ַא ןריזילַאנַא וצ ,ןייטשרַאפ וצ טנרעלעג םיא ןבָאה ייז .רוטַא ארעטינ

 ןבָאה יז ,ןצרוק ןיא .שטייטסיוא ןוא ץַאשּפֶא ןקיטכיר םעד ןבעג ןוא קרעוװ שיט

 יא ןוא קינכעט ַא יא ןיא סָאװ ,הרות עסיורג יד טלענקעגנייא טוג םיא טימ

 ,דנַאלסור ןיא ןרָאװעג טסַאפעגפיוא זיא יז יװ קיטירק-רוטַארעטיל ןופ ,טסנוק ַא

 | .ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ-לַאיצַאס וצ גייבוצ ןקרַאטש ריא טימ ה"ד

 .יקסנילעיב זיא ָאירט םעד טָא ןופ רעטסטבַאנַאב רעד ןוא רערעטלע רעד

 טבעלעג לכה-ךסב טָאה (1848-1811) יקסנילעיב שטיוװָארָאגירג ןַאיראסיוו

 ןוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ףיוא העּפשה ןייז רעבָא ,רָאי קיסיירד ןוא ןביז

 .םיורג רעיוהעגמוא ןעוועג זיא עיצנעגילעטניא רעשיסור רעוויסערנַאדּפ רעד ףיוא

 ןוא "ןטפירש עשידנעלרעטָאּפ , יד ןיא 1838 ןיא ןביירש וצ ןביוהעגנָא טָאה רע

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא 1846 ןיא (קינַאימערוװָאס)} "רעלטייצטימ , ןיא

 טכוזדניוש ןופ ןברָאטשעג זיא יקסנילעיב .ָאסַארקענ ,א .י רעטכיד-סקלָאפ

 -וַאּפיָארטעּפ ןיא ןסילשרַאֿפ וצ םיא ןזיװַאב טָאה גנוריגער עשירַאצ יד רעדייא

 ,גנוטסעפ רעֶל

 -עגסיוא-טוג ןלופ ןבעגענ טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא יקסנילעיב

 -עטניא רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ּפיט םעד וצ קורדסיוא ןטקידנור

 | . | | .עיצנעגיל

 יד ןיא ךָאנ .טפַאשרעה-טסבלעז יד ןוא םוטנגייאבייל טפמעקַאב טָאה רע

 יַּפִא ןוא םירעיוּפ יד ןופ גנואיײרפַאב רעד רַאפ ןעוועג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד

 הליחתכל טָאה רע .רערעלקפיוא ןַא יו ןביוהעגנָא טָאה רע .ענזישטשנַאּפ ןופ גנופַאש

 עו קלָאפ ןשיסור ןשיװצ גנודליב ןופ ןטיירּפשרַאפ עכעלדירפ סָאד זַא טניימעג

 ןיא טביילנעג רע טָאה ליכשמ רעדעי יװ .ןיילַא ךיז ןופ יו ןָאטּפיוא ןילַא ןיוש

 "רעביא ןייז ןטיבעג ךיג טָאה רע רעבָא .גנודליב ןופ טייקשירעוטפיואלַא םעד

 יַאב טינ דנַאלסור ךיז טעװ עיצולָאװעד ַא ןָא זַא ןפירנַאב טָאה רע ןוא גנונייצ

 רעד רַאפ שיּפיט ןעװעג ןענייז סָאו ןכירטש טגָאמרַאפ טָאה יקסנילעיב ,ןייג

 .23 יז טרָאד (=



 55 ןפַאט ןוא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יטסװָאנַאי .ש

 -יא ךעלטּפַאשנדיײל ןעװעג זיא רע .עיצנעגילעטניא רעשיסור רערעגָאיצולַאװער
 יו ןטעברַאסיוא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג קידנעטש זיא רע .ןעעדיא וצ ןבעגעגרעב
 טָאה ןָאטעג ןוא ,טלעוו ןוא טּפַאשלעזעג ,ןבעל ענונב ןעגנואיושנָא ענייז קירעהעג
 ,קיטקַארּפ רעד וצ קילב ַא טימ רָאנ ,םתס ןײטשרַאּפ ןוא ןסיוו םשל טינ סע רע
 -נובעדטשַאב ענייז רַאפ דוסי א רַאפ ןעניד טפרַאדעג ןבָאה ןעגנואיושנָא ענייז
 ינעמַאזוצ .עבעלשטנעמ סָאד ןענעדרָאנייא ןוא טּפַאשלעזעג יד ןעיובוצרעביא ןעג
 .טנעמַאדנופ ןקידרשוי רעמ ןוא ןלַאנָאיצַאר רעמ ַא ףיוא ןבעל

 טָאה רע .,רעקיטירק-רוטַארעטיל רערַאברעדנואו א ןעוועג זיא יקסנילעיב
 רָאנ ַא ןעועג ןיא רע .םענייש ןשירעלטסניק םעד רַאפ שוח ןפרַאש ַא ןסעזַאב
 -טגייועגרעסיוא רעדי-טָא קנַאד ַא ןוא .קיטעטסע ןופ רעלייטרוא רעטריניּפַאד
 -ַאב ויא סע ןעמעוו רעקיטירק רעד ןרָאװעג רע ןיא רענייז טײקטבַאגַאב רעכעל
 גנולקיװטנַא רעכעלקנַאדעג רעד ןיא לָאר עקיטכיו ַא ןליּפש וצ ןעוועג םרעש
 -ענ ןעוװעג קידנעטש םיא ייב ןיא תמא .עיצנעגילעטניא רעד ןופ ןרעוו-ףייר ןוא
 ןייק ןעװעג טינ םיא ייב ןענייז טכערמוא טימ תמא .טייקיטכערעג טימ טרָאּפ
 -יז ןיא רע טָאה רוטַארעטיל ןגעו ןבירשעג טָאה רע תעב ןוא ,רעדיילק רָאּפ
 קנַאדעג רעלַאיצָאס ןייז ,לעטשנייא ןלַאיצָאס םעד ,אפוג ןבעל סָאד טָאהעג ןענ
 -רוטַארעטיל ןופ עקסַאמ "רעקידלושמוא , רעד רעטנוא ןטלַאהַאברַאֿפ ךיז טָאה|

 .קיטירל

 -ָאס ןרענָאיצולַאװער םוצ גנורעלקפיוא רענייר ןוֿפ רעבירַא זיא יקסנילעיב
 -ןיא ןימ ַא זיא םוילַאיצַאס ןייז רעבָא .םזיאעטַא ןשיטנַאטילימ ןוא םזילַאיצ
 טינ טייקכעלנעזרעּפ עלעודיווידניא עקידעבעל יד טעו רע .רעשיטסילַאודיוװיד
 דיחי ןופ הכרעמ יד, ,ןבירשעג טָאה רע .עיצקַארטסבַא רעטיוט ַא רַאּפ ןייז בירקמ
 ."טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ?לרונ םעד ןופ רעקיטכיוו זיא

 ןיא ?לּפַאטש ןטסכעה ןפיוא ןרעטעלקפיורַא ןזָאל רימ טלָאװ עמ ןעוו ןוא,

 -ּפִא רימ לָאז עמ ןַא טגנַאלרַאפ ךיא טְלָאװ טרָאד ךיוא ,רעטייל-סגנולקיװטנַא
 רַאפ ,עטכישעג ןופ ,ןדנעטשמוא-סנבעל יד ןופ תונברק עלַא רַאפ ןובשח ַא ןבעג
 טינַא ,עיציזיוקניא רעד ןופ ,יײרעבױלגרעבַא ןופ ,לַאפוצ ןופ תונברק עלַא
 -עזקילג ןייק טינ ליוװ ךיא .לּפַאטש ןטסכעה ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ךיא טלָאװ
 עניימ עגונב טרעכיזרַאֿפ ןוא קיאוד ןיב ךיא ןדייס קנַאשעג ַא יװ ןוליפא טייקיל
 ייז ,בייל ןיימ ןופ בייל ןוא ןייב ןיימ ןופ ןייב ןענייז סָאװ ,טולב ןיא רעדירכ
 -עג ַאזַא זיא טכייליפ ,עינָאמרַאה ןופ גנידַאב רעד זיא עינָאמרַאהסיד זַא ןגָאז
 -יז רעבָא ,קיזומ ןופ רעבָאהביל יד ןטסיירט ןוא ןקיאורַאב וצ דנַאטשמיא קנַאד
 -רַאהסיד יד ןקירדוצסיוא ןלַאפענסיױא ןיא סע לרוג סנעמעוו ףיוא ,יד טינ דעכ
 ."גנוראפרעד רעייז ןיא עינַאמ

 -רָאפ טנעקעג טינ טושּפ ךיז טָאה רע .טסיאעטַא ןַא ןעוועג זיא יקסנילעיב
 רעד ףיױא טָאג ַא ןַארַאפ ןיא סע זַא קנַאדעג םעד ןוָאלוצ ןעק'מ זַא ןלעטש
 ,טזָאלרָאװרַאפ ,תולווע ,זייב ,תועשר ליפוזַא זדנוא םורַא ןעעז רימ ןעוו ,טלעוו
 ךיז טקיש ױזַא יװ זיא טָאג ַא ןַארַאפ ןיא סע ןעוו .םירוסיי ,טייקמערָא ,,טייק
 ."םיעשר ,ןענַאריט ,רעביור ןופ טנעה יד ןיא זיא דרע יד, סָאװ סע



 ןידורָאג אבַא + 

 עיגילער ןוא טָאג רעטרעוו יד ןיא ןוא ,ןעמונעג ךיז ךיא בָאה תמא םעד,

 יד ביל ךיא בָאה דניצַא ןוא ,טונק ַא ןוא ןטייק ,ךשוח ,שינרעטצניפ ךיא עז

 (* ."ריפ עקידנגלָאּפכָאנ ייז ךָאנ יד יו (עיגילער ,טָאג) רעטרעוו ייווצ עקיזָאד

 רעבָא טייהשטנעמ רעד וצ עביל טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא יקסנילעיב

 טָאה רע .דיחי ןופ ןובשח ןפיוא ןָאטעג טינ רע טָאה ,טייהשטנעמ ןבָאה ביל ןייז

 ןעמַאטש ,ןגייווצ ערעייז טימ ,רעמייב ענלצנייא יד ןעזעג דלַאװ-טייהשטנעמ ןיא

 דיחי רעד ןעװ טבעל עניײמעגלַא סָאד סָאװ ןָא רימ טייג סָאװ, .ןעלצרָאװ ןוא

 יד ,"טדייל

 -עג טגײלעגניירַא טינ רעיש ןזיא סָאװ לטרעוו ןשידומלת ןופ קידנסיװ טינ

 יקסנילעיב טָאה (** "אתותימ וא אתורבח וא, ,לגעמה ינוח ןופ ליומ ןיא ןרָאװ

 | ."טיוט רעדָא טסייג רעכעלטפַאשלעזעג רעד רעדָא , ןנירשעגסיוא

 ןואשטנעמ סיקסנילעיב ןיא ןענָאקרעד ךיז ןזָאל סעיניל-ןעקנַאדעג ייווצ

 םעד ףיוא טיײקמַאזקרעמפיוא ןייז רע טרירטנעצנָאק לכ םדוק ,םענַאב-טפַאשלעזעג

 רע סָאװ םירוסי יד ףיוא ,םענלצנייא ןכעלשטנעמ ןקידעבעל םעד ףיוא ,דיחי

 ןגירק ףרַאד ןוא טכער סָאד טָאה דיחי רעד זַא טּפיױהַאב יקסנילעיב .סיוא טייטש

 םעד וצ זיב ןטייקיאעפ ענייז ןעלקיװטנַא ,ןבעל לופ ַא ןבעל וצ טייקכעלגעמ יד

 טפמעקַאב רע .עסַאר רעכעלשטנעמ רעד וצ ךעלגנעגוצ זיא סָאװ דַארג ןטסכעה

 סָאװ רוטַאנ רעד ןופ ןוא טסיינ-טלעוו ןופ ,"עניימעגלַא סָאד , ןופ קנַאדעג םעד

 םעד ןעניז ןיא טשינ ןיטולחל טָאה ןוא גנוטַאג םעד ןגעוװ זיולב ךיז טרעמיק

 טיג ,ןַאלּפ ןטשרע ןפיוֵא ןָאזרעּפ ענלצנייא עקידעבעל יד טלעטש רע .םענלצנייא

 ןיא טםייצ רענעגייא רעד וצ רעבָא .סעמעכס ענייז עֶלַא ןיא ןָאנביױא ץַאלּפ ַא ריא

 -נעייג ףיט ןוא טיירב ַא ךרוד ןרעוו ןפַאשעג טעװ סָאװ ,טפַאשלעזעג עיינ יד סע

 עבַאנפיוא יד ,תומילשב ןריפכרוד ןוא ,ןבָאה טעוװ עכלעוו ,עיצולָאװער רעקיד

 ןעיירפַאב םיא ןוא ,ןדייל ערַאברירעלַאטסוא .יד ןופ דיחי םעד ןעװעטַאר ןופ

 .גנובָאירעטנוא רעדעי ןופ

 :יקסנילעיב טביירש ןעניקטַאב וצ ווירב ַא ןיא ,1841 רַאונַאי ןיא

 יו ייס זיא סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד זַא טייצ ןיוש ןזיא סע;

 רעד ןופ ןטייק עכעלסעה יד ןופ ןעיײרפַאב ךיז לָאז ,קידכעבענ םעד ןָא ךיוא

 רעזדנוא ןיא טּפַאשלעזעג רעד ןופ תודוסי עלַא .טייקכעלקריוו רעלַאנַאיצַאדמוא

 טעװ סָאװ ,יוברעביא ןלַאטנעמַאדנופ ַא ןוא ךוזרעטנוא ןגנערטש ַא ןרעדָאפ טייצ

 | (* ,"רעטעּפש רעדָא רעירפ ןרעוו ןָאטעג

 :רע טביירש ןעניקטַאב םענעגייא םעד וצ ווירב רעדנַא ןַא ןיא

 ,ןעעדיא ןופ עעדיא יד רימ רַאפ ןרָאװעג זיא םזילַאיצָאס ןופ עעדיא יד,

 ןביולג ןופ וית ןוא ףֶלַא רעד ,עגַארפ רעד ןופ עגַארפ יד ,ןייזָאד ןופ ןייז סָאד

 יד ןוא עגַארפ יד זיא יז .ריא וצ ןוא ריא רַאפ ,ריא ןופ (טמוק) ץלַא .ןסיוו ןוא

 .1914 ,67 יז ,ײרד דנַאב ,(חירב) יקסנילעיב אמסימ (*
 : ,גיירב ,תיגעח 55

 .(שיסורנ 1914 ,3 יז ,2 (טירבנ י"אמסיפ" (



 51 ןפאש ןוט ןפמעס ,(ב3בע7 ןײז -- יטסװַָאנַאי .ש

 ןה ,עטכישעג ןה ןעגנולשענּפָארַא (רימ רַאפ) טָאה יז .עגַארפ רעד ןופ ננּוזייל
 יי (* ,עיפָאזָאליפ ןה ןוא עיגילער

 ןופ יו ןרעוו ןָאטעג ןעק סָאד זַא ןטכַארט וצ ךעלרעכעל ןיא סע רעבָא,
 (** ,"טולב ןָא ,שינעדעקרעביא רעקיטלַאװעג ַא ןָא ,טייצ רעד טימ ,ןילַא ךיז

 ןוא טניישרעד סָאװ-ץלַא :ףמַאק ןופ אצוידלעוּפ ַא ןיא טבעל סָאװ ץלַא
 : | (**=+ ,"ךַאז עטיוט ַא זיא ,ףמַאק ןָא ךיז טּפיױהַאב

 וצ וצ טגָאז ןוא טסקַאו דניק עקיזָאד סָאד רעבָא ; ;דניק ַא ןיא קלָאפ סָאד 7
 רעבָא ,ךַאװש ךָאנ זיא סע ,.,דנַאטשרַאפ ןוא טפַארק רעלופ טימ שטנעמ ַא ןרעוו
 ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעייפ סָאד ךיז ןיא טלַאהטנַא סָאװ עקיצנייא סָאד זיא סע
 ןשאעגסיױא זיא סָאװ .רעייפ א .גנונייצרעביא ןופ םזַאיזוטנע ןשירפ םעד ןוא
 : (4 ,"טפַאשלעזעג רעטעדליבעג רעד ןופ ןטכיש יד ןיא

 ענייז ןופ ןעננַאפקרעביא ןוא ןעגנַאלקכָאנ יד ,.י .ש ףיוא העּפשה יקסנילעיב
 ןטפירש עקידרעטעּפש ס-.י .ש ךרוד ןריּפשכָאנ ןוא ןרעה טכייל ןעמ ןעק ,דייר
 טָאה רע זַא ןגָאז ןעק עמ .,ןעגנוצַאשּפָא-רוטַארעטיל טּפיוהרעביא ןעגנוסַאּפרַאפ ןוא
 טָאה יקסוָאנַאי ןעוו לָאמ ליפ ןוא טדיישענ טינ לָאמ ןייק ןיקסנילעיב טימ ךיז
 טעשטּפעשעגכַאנ ןֹוא טנעװַאב ךיז ןּפיל סיקסנילעיב ןבָאה טדערעג ןוא ןבירשעג
 -רעביא ןעגנוסַאפפיוא ערעייז ןופ טייקכעלנע יד זיא קרַאטש ױזַא ,.רבק ןייז ןיא
 .י .ש ןַא ןגָאז ןעק'מ .קרעוו עשיטסירטעלעב ןנעוװ ןעגנוצַאשּפָא ענונב טּפיוה
 טָאה קרַאטש ױזַא ןיקסנילעיב ןופ רעגלָאּפכָאנ א ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןבילבעג זיא
 .ןעוועג עיּפשמ םיא רע

 שטיוװארדנַאטסעלא יאלָאקינ טײדרַאּפ ןוא טייקעצ ךיוא רעבָא טָאה .י .ש
 -עכעררַאפ ןעמ ףרַאד יאפוג ןווָאבוילַארבָאד רעבָא .(1861-1836) ןווָאבוילָארבָאד
 רעקיבלעז רעד ןופ ןברָאטשעג וליפא ןיא רע ,דימלת ַא סיקסנילעיב רַאפ ןענ
 ףניפ טפעלענ ?כה-ךסב- :םימי-תרכ ןרעפרַאש ַא ךָאנ טַאהעג ןוא ,רעד יד ,קנערק
 זַא ױזַא .קיסיירד ןוא ןביז זיב ןניוצרעד טָאה יקסנילעיב תעב ,רָאי קיצנַאװצ ןוא
 .סולפנייא סיקסנילעיב טקרַאטשרַאפ ןוא טלּפָאטרַאפ זיולב טָאה ןווָאבוילָארבַאד
 -רַאפ ןיא (קינַאימערווָאס) "רעלטייצטימ , ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ווָאב בוילָארבָאד
 צןבעלי ןצרוקי רָאנ ןייז ןופ ? ףוס ןזיב טניימ סָאד ,(61-1886) רֶאי ףניפ .ןופ ףיול

 :טרעדַאפעג ןוא ןבירשעג טָאה רע

 .ךרוד .ץרעוו טמיטשאב לָאז טפַאשלעזעג רעד ןיא ןשטנעמ ןופ תובישח יד
 ןופ ןרעוװןברָאװרעד ןפרַאד רעטיג עלעירעטַאמ יד ןוא טרעװ ןכעלנעזרעּפ ןייז
 (* "טעברַא ןייז ןופ טייקלופטרעוו ןוא טעטיטנַאװק רעד וצ עיצרַאּפָארּפ-ןיא ןדעי

 .262 'ז ,טרָאד (*
 .269 יו .טרָאד (5*

 + ;19848 ,דפס יז ,2'דנַאב ,"סרעװ יד ןפ ביילקפיוא -רעלופ ַא , (655
 ,832 'ז ,טרָאד (4

 עוקסָאמ' 1931 .,187 יז  ,ייװב הבַאב ,"קרעװ ןופ ביײלסּפיױא רעלומ א (* |

 טי
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 רעטקישעג ץלַא טרעוו יז ,ךיז טרעדנע עיצַאטַאָאלּפסקע ןופ ברַאפ יד זיולב ,|

 טביילב סע ןמז לכ ,רעקיבלעז רעד טביילב תוהמ םצע רעד רעבָא ,רעטריניפַאר ןוא

 (** ,"ןריטַאָאלּפסקע וצ טייקכעלגעמ .יד
 יו יז ןענעקרענָא ;טּפַאשלעזעג רעדיטָא ןופ רעכעה ןלעטש ךיז טפרַאד ריא ||

 ריא ןָאטכָאנ טינ ןוא גנוניישרעד עטלּפירקרַאפ ןוא עכעלקנעדק עלַאמרָאנמוא ןַא

 "רַאּפמוא יד ןקידערּפ ,ריא ןגעוו ןדייר טקעריד ןוא ךיוה טרעקרַאפ טרעיינ ,םומ

 רָאנ טריּפשרעד .עיצַארעּפָא רעטסנרע ןַא ןופ ,ןלייה ןלַאקידַאר ןופ טייקכעלדיימ

 ןוא רשֹוי ףיוא טייקכעלנעזרעּפ רענענייא רעייא ןופ טכער סָאד קירעהעג יו

 ריא טעװ ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןוא טייהרעטקרעמַאבמוא ןוא ,טייקילעזקילנ

 (* ."טייקיטכערעגמוא רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןופ אנוש-םד ַא ןרעוו

 -ידַאר ַא ןעװעג זיא וָאבוילָארבָאד זַא דייר עקיזָאד יד ןֹופ רָאלק זיא סע

 ךיז טעװ טּפַאשלעזעג רעזדנוא זַא ,ןפירנַאב טָאה סָאװ רענָאיצולָאװעד רעלַאק

 ךיז יז טעװ סעמרָאפער עניילק טימ ןוא גרוריכ ןופ רעסעמ ןרעטנוא ןגייל ןזומ

 י - .ןייגַאב ןענעק טינ

 ,רעקיטירק עשיסור יד ןופ "| ןמוזמ, םעד ןופ ןטירד םוצ רימ ןעמוק דניצַא

 ןעמונרַאפ .י .ש טָאה עטלַא יד ןטלעש ןוא טפַאשלעזעג עיינ יד ןשטנעב סנעמעוו

 .וערַאסיּפ --- םָאווש רעקיטשראד ַא יו ךיז ןיא טּפַאזעגניירַא ןוא

 ראי יירד טימ טבעלעג טָאה (68- 1840) טערַאסיּפ שטיװָענַאװיא .ירטימד

 -סַאב ןשילװַאּפָארטעּפ ןיא רֶאי ריפ ןסעזעגּפָא זיא רע .ןווָאבוילַארבָאד ןופ רעננעל

 רֶאי י"וצ ןוא טכירעג םוצ ןעמוקעג זיא סע זיב ןסעזעג רע ןיא רָאי ייווצ .ןאיט

 .טַאנעס ןופ טלייטעגוצ ןגָארקעג רע טָאה םישדח .טכַא ןוא

 "יצכעז יד ןֹופ םזיליהינ ןופ רעקיטערָאעט-טּפיוה רעד ןעוועג זיא ווערַאסיּפ

 רעבָא ,גנורעלקפיוא ןופ טעּפָארּפ ַא ווָאבוילָארבָאד יװ ןעוועג זיא רע .,ןרָאי רעק

 1860 ןיא .גנורעלקפיוא רעכעלדירפ רעזיולב טימ טלעטשעגןדירפוצ טינ ךיז טָאה

 | | :ןבירשעג רע טָאה

 -סיוא טעוװ סע סָאװ .ןרעװ טרעטעמשעצ זומ -- ןרעטעמשעצ ןעק'מ סָאװ,

 זיא ,ןכָארבעצ טרעוו סע סָאװ ןוא ,טנוזעג זיא סָאד זיולב ,ּפַאלק םעד ןטלַאה

 "ןטַאש טינרָאג ןעק סע ,סקניל ףיוא ּפַאלק ,םטכער ףיוא ּפַאלק ,סלַאפנדעי ענכורּפ

 רעד ןעוועג זיא ָאדערק ןייז ןוא .רענָאיצולָאװער ןכָארּפשעגסױא ןעוועג זיא רע

 .עיצנעגילעטניא רעלַאקידַאר רעשיסור רעד ןופ ָאדערק |

 ןופ הוואג עטסוּפ יד ,תולדג ענעסיררַאּפ יד ןפרָאװעגּפָא טָאה וװערַאסיּפ

 טָאה רע .קעווצ ןלַאיצָאס ַא ןעניד ףרַאד ווערַאסיּפ טיול טסנוק .טסנוק םשל טסנוק

 ביוא "טיײקשירַאנ, ןיא סָאװ םערָאװ ,"טייקמערָא - ןוא טייקשירַאנ , טפמעקַאב

 -ַאעדיא ןוא ןפַאשעג טָאה רע ,דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ ןופ תולד ,טיײקמערָא טינ

 ַא זיא טסילַאער רעלַאנָאיצַאר ַא ."טסילַאער ןלַאנָאיצַאר, ןיפ ּפיט םעד טריזיל

 םעד וצ וצ טגָארט סע סָאװ ץלַא, ."טייקכעלנעזרעּפ עקיניזטסואווַאבטסבלעז,

 .(שיסור) 181 'ז ײװצ דנַאב ,"קרעװ עשיפָאזָאליפ ענעבילקעגסיוא, (+

 .599 יז ,ו דנַאב טרָאד (*
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 -רַא ןייז ןיא םיא טרעטש .סע סָאװ ,ביל רע טָאה סָאד ,טעברַא ןייז ןופ גלָאפדער
 | ."ןקֹוקנֶא טינ רע ןעק סָאד ,טעב

 .ןווָאבוילַארבָאד ןופ טעברַא- יד טצעזעגרָאפ טָאה ווערַאסיּפ

 יז ןוא ןעיוברעביא ןענעק ןעמ טעװ טפַאשלעזענ יד זַא טביולגעג טָאה רע
 -יחי יד ןעוו ,טלָאמעד טשרע תודוסי עקידלכש ןוא עקידרשוי ףיוא ןלעטשקעוװַא
 .ןטסיאָאגע עלַאנָאיצַאר ןוא ןטסילַאער עקיניזטסואווַאב ןרעוו ןלעװו ןשטנעמ םיד
 .ןטרַאװרעד טינ ליפ ןעמ ןעק "ןענישַאמ-ןשטנעמ , יד ןופ

 ןדיילק ןוא זדנוא ןזייּפש סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ טעבדַא יד זיא רעכיז,
 ןייק טינרָאג ןענעז ןשטנעמ יד .טָא רעבָא ,ךעלצונ דַארג ןטסכעה ןיא זדנוא
 בצמ ןקיטציא םעד ייב ,טעברַא ןופ ןענעדרָאנייא רעקיטציא רעד ייב .ןטסילַאער)

 ןשטנעמ יד-טִא ןענייז ,טלעוו רעטעדליבעג רעצנַאג רעד ןיא סַאלק-רעטעברַא ןֹופ
 "..,ורוצ ןזָאל ייז ןעמ ףרַאד ?ייוורעד .ןענישַאמ זיולב יו שרעדנַא סעּפע טינ

 לוטיב ןקידרעטעּפש ם-י .ש ןריפוצ טכייל ןעמ ןעק שזַאסַאּפ םעד טָא וצ
 -ָארּפ רעװַאנישַאמ , ַא זיא סָאװ רעירַאטעלַארּפ ןטּפמעטרַאפ ,זטבערגרַאפ םעד וצ
 | ,טרָאװ ןופ טשפ ןלופ ןיא שטנעמ זייל טינ ..."טקוד

 -עגסיוא ןייק ןעװעג טינ רעקיטירק עשיסור יד ןענייז ,ןעז וצ זיא םע יו
 -ָאס עטמיטשַאב טימ ןשטנעמ ,ןגָאלָאעריא עלַאיצַאס רָאנ ,ןטעטסע עטלצַארטש
 -טרָאװ עסיורג עשיסור יד ןופ קרעװו יד .ןעגנואיושנָא ערענַאיצולַאװערדלַאיצ
 -ָאס ַא קידנעדנעװנָא טצַאשעגּפָא ןוא טלדנַאהַאב ייז ןבָאה סרעטסיימ-דליב ןוא
 -רעד ןבָאה סָאװ רעפמעק-רעביירש ןעוועג ןענייז ייז .םוירעטירק ןשילַארָאמדלַאיצ
 -יירטש עקיליװרעפּפָא ןופ רֹוד ַא ,רעכַאמ-רשוי ןוא רעכוז-רשוי ןופ רוד ַא ןגיוצ
 | .טייקיטכערעג רעלַאיצַאס רַאפ רעמכ

 ךעלדנעטשרַאפ ןיא סע ןוא טכַאמעגכרוד טָאה .י .ש לוש ַא רַאּפ סָאװ טָא
 -ארקענ ןעוועג זיא ןטעָאּפ יד ןשיװצ גנילביל ןיימ, :ודנוא טגָאז .י .ש ןעוו
 (* ,"וואס

 5 .י סָאה רעטכיד:סקלָאפ רעשיסור רעסיודג רעד (77-1821) ווָאסַארקעג
 ַא ןייז וצ ןשטנואוועג ךיז טָאה ,רעטכיד רעשיאערבעה רעסיורג רעד ,ןָאדרָאג
 -לישענ טָאה ,ןדיי יד רַאפ (לארשיל ווָאסַארקעגנ היהא תויה יתרמא) ווָאסַארקעג
 .םוטרעיופ ןשיסור ןופ ןבעל עטכשוחרַאפ ,עטהרצרַאפ סָאד רעדיל ענייז ןיא טרעד
 {טליופרַאפ םעד טרָאװ ןשיטעָאּפ ןטציּפשרַאפ ןפרַאש ןייז םימ ןסימשעג טָאה רע
 -קילג ןייז ןעק רע, טסייה עמעֶָאּפ עשיריטַאס עטסקרַאטש ןייז .םישזער ןשירַאצ
 ןייז ךָאנ ןרָאװעג טכעלטנפערָאפ זיא עמעָאּפ יד "?רנַאלסור ןיא יירפ ןוא ךעֶל
 ןטפידשטייצ עשירעפמעק ןופ רָאטקַאדער רעד ןעועג זיא רע .1819 ןיא טיוט
 ץטננערדדַאפ ,עטלוװעַאב יד רַאפ טפמעק רע ,רעפמעק ַא טעֶאּפ ַא ןיא וָאסַארקענ

 .28 יז ,ךוב טריטיצ .ס"-י .ש (*
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 זיא ,םרענעג ךיז טָאה .י .ש רעכלעוו טימ ,זייּפש עקיטסייג יד-טָא רעבָא

 .ךעלכעקעלרעקוצ ןופ עטעיד ןימ ַא ,טכייל וצ ןעוועג ץלַא ךָאנ

 סָאד ,םיגדו רשב יד ןוא טיורב ענעצייוו סָאד טמוק ןעמעוו ןופ ןוא ןעוו

 ?שיפ ןוא שיילפ

 .קָאטסילַאיב ןיא ןיוש ךיז טניפענ רע ןעוו ,רעטעּפש לסיב ַא טמוק סָאד

 רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא רעד טימ ךיז רע טנעקַאב טָאטש-סיורנ רעד-טָא ןיא

 ןוויטקעיבוס, ןוא טסיצילבוּפ ןקיטכיװ םעד ןופ ןטפירש יד טימ טשרקיע רעד ןוא

 ."ווירב עשירָאטסיה, עטמירַאב ענייז טימ ,?גָאלָאיצַאס

 -םיה עטנַאקַאב-ליואו יד טנעיילעגרעביא סָאװ רָאנ טלָאמעד בָאה ךיא,

 ןפיט רעייז ַא רימ ףיוא טזאלעגרעביא ןבָאה סָאװ ,ןווָאטרימ ןופ ווירב עשירָאט

 | (* ,"קורדנייא

 -ילימ ַא ןיא קיטַאמעטַאמ רעכיוה ןופ רָאסעפָארּפ א ןעוועג זיא ווָארװַאל

 "וטס ַא ,וָאזָאקַארַאק טָאה לירּפַא ןט64 םעד 6 ןיא .עימעדַאקַא רעשירעט

 "םוא ןַא טכַאמעג ,טעטיסרעווינוא רעװקסָאמ ןיא טעטלוקַאפ ןשידירוי ןופ טנעד

 טכירעגניה םיא טָאה עמ ,ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ףיוא טַאטנעטַא םענעגנולעג

 ןקעדטנַא וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ייצילַאּפ-םייהעג רעד ,טסוגיוא ןט-28 םעד

 םעד םיא ןעמ טָאה .ןװָארװַאל ןוא ןווָאזָאקַארַאק ןשיוצ גנודניבראפ א סעּפע

 -עג ןשירעטילימ ַא ןיא טּפשמעג ,טריטסערַא רָאי ןקיבלעז ןופ רעבמעטּפעס ןט-2

 יירד טכַארברַאפ טָאה רע ואוו ,ַאדגַאלַאװ ןיא טקישרַאפ םיא טָאה עמ ןֹוא ,טכיר

 ןענייז סָאװ ווירב יד טָא טסַאּפרַאפ רע טָאה גנוקישרַאפ ןיא קידנעייז ןוא רָאי

 יט ַא םביאעגסיוא ןבָאה ווירב יד ,ווָאטרימ םינַאדװעסּפ םעד רעטנוא ןענישרעד

 -יפעטניא רעויסערגַארּפ רעשיסור רעד ןופ ןעגנוסַאפפיוא יד ףיוא גנוקריוו עפ

 ,עיצנעג

 -קעיבוס, ןְפורעגנָא טרעוו סע סָאװ םעד ןופ רעדנירגַאב רעד זיא ווָארוזַאל

 ןביירשוצ לָאז עינָאלָאיצַאס זַא קיטיינ זיא סע ןַא טלַאה רע ."עינַאלָאיצַאס עוויט

 ןייז ףיוא טָאה ווָארװַאל ,ןעגנוניישרעד עכעלטפַאשלעזעג יד וצ טרעוו ןשילַארָאמ

 םיג טָאה רע ןוא טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד טקירייטראפ רעגייטש םענענייא

 טַאהעג םזילַאיצַאס טָאה םיא רַאּפ ,דיחי םעד םתס ןוא ריא ןשיווצ טדיישרעטנוא

 ןעמ ףרַאד טּפַאשלעזעג עשיטסילַאיצַאס יד ,רעטקַארַאכ ןשיטסילַאודיװידניא ןַא

 ןעוועג זיא וָארװַאל ,יירפ ןבעל וצ טייקכעלנעמ ַא דיחי םעד ןבעג וצ ידכ ןבָאה

 | | .דנַאלםור ןופ לייט ןלַאקידַאר םעד ןופ גָאלָאיצַאס-ףָאזַאליפ רעד

 סָאװ ,"ווירב עשירָאטסיה , ענייז ךֹרוד טסואווַאב ןרָאװעג זיא ווָארוװַאל

 יד ןופ עיצנענילעטניא רעשיקלָאפ רעד ןופ סיזיכעטַאקילַארָאמ רעד ןעוועג ןענייז

 ןופ ליפעג-דלוש םעד וצ קורדסיוא ןלופ ןבעגעג טָאה ווָארוװַאל ,ןרָאי רעקיצעביז

 ןגעװ עגַארפ יד ףרַאש טלעטשעג טָאה רע .ןסַאמ יד יבנל ןסַאלק עטעדליבעג י

 .28 'ז טרָאד ,י ,ש (*
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 עיצנעגילעטניא יד זַא ןטלַאהעג טָאה רע ,רוטלוק ןוא טירשרָאפ ןֹופ זיירּפ םעד
 -םיוא יד .ןשינעטנעק ערעייז ,םע?ומה םעד ,קלָאפ םעד ןבעג וצ בייוחמ זיא

 -ײרפַאב ןייז רַאפ ןטעברַא ןוא קלָאפ ןופ ןסערעטניא יד ןעניד ןפרַאד עטרעלקעג

 | | ,ננוא

 םעד ןֹופ גנולקיװטנַא רעד ןיא טייצ עסיוועג ַא טמוק סע זַא טּפיױהַאב רע

 ענעדישרַאפ ןגעוו ננוניימ עשיטירק ַא ןבָאה וצ ףייר גונעג טרעוו רע ןעוו ןשטנעמ

 -טטניא ןוא שינָאלָאכיסּפ זיא רע ןעוו טלָאמעד טשרע ,ןטייהנגעלעגנָא ןֹוא ןכַאז
 :עג עקידנרירוזנעצ עכלעזַא ןעמענפיוא רעדָא ןפַאש וצ דנַאטשמיא לעוטקעל
 -רעּפ עקידנעקנעד-שיטירק, ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןגנָארט וצ יואר רע טרעוו ,ןעקנַאד

 | ."טייקבעלנעז

 ַא ןיא ןרעלעפ ןעניפעג וצ ,ןריקיטירק וצ טייקיאעפ יד זַא ,טלַאה ווָארוװַאל

 .ןריוויטלוק קיסעמקעווצ ,קיניזטסואווַאב ףרַאד עמ סָאװ טפַאשנגייא עשיפיצעּפס

 -ריציפילַאװק-ךיוה רעד ןֹופ עימָאנָאיזיּפ רעד ןופ ךירטשטּפיוה רעד זיא יז לייוו

 -לעזעג רעד ןופ סעיצוטיטסניא יד ןעמענ ןשטנעמ בור'ס .טייקכעלנעזרעּפ רעט

 .םייג יד טינ ןבָאה ייז ,ָאווק-סוטַאטס םעד ןריטּפעצקַא ייז ,ןענייז ייז יו טפַאש

 .ננוצַאשּפָא-גנוניימ רעקידנריקיטירק רענענייא ןַא טימ ןעמוקוצסיורַא תוזע עקיט

 ןא ןפַאש וצ ךיז קרַאטש גונעג טינ לעוטקעלעטניא ןוא שינָאלָאכיסּפ ןענייז ייז

 יד ןֹופ ןינק רעד זיא קנַאדענ רעשיטירק רעד ,ןטלַאטשנַא ןופ ץַאשּפָא םענעגייא

 -וצמוא ןייז ?כ םדוק ךָאד ןעמ ףרַאד ןריקיטירק וצ ידכב ,ןטַארקָאטסירַא-טסיײיג

 ןלַאיצַאס ןטיירב א ףיוא ןדירפוצמוא קיניזטסואווַאב ןייז ןעק רעדעי םינ .ןדירפ

 ןעמאדרַאפ וצ חֹכ םעד סיורָאפ טקיש טייקנדירפוצמוא ַאזַא םערָאװ ,בַאטשסָאמ

 | ,םעטסיס עלַאיצָאס עצנַאג ַא
 -ירטעּפ עטרעווילנרַאפ ףיוא ךיז טלַאה ןבעלנעמַאזוצ עכעלטפַאשלעזעג סָאד

 עקידנעקנעד-שיטירק יד זיולב ,סעיצידַאדט עטקילייהרַאפ ןֹוא םינהנמ עטריציפ

 -ַאבמוא ןיא עטרעווילנרַאפ יד-טָא ןרעטשעצ וצ טינ ךיז ןקערש ןטייקכעלנעזרעּפ

 עכע;טפַאשלעזעג ןופ טירשרָאֿפ םעד ךעלגעמ ןכַאמ ייז ,סעמרָאֿפ טייקכעלגעוו

 ,סיורג רעייז זיא סערגָארּפ םעד טָא ןופ זיירּפ רעד ןוא ןשינעטלעהראפ
 ןיא טייקיניזטסואווַאב ןופ גנוקרַאטשרַאפ יד זיא סערנָארּפ ןופ תוהמ רעד

 -ֿכָאס ןופ סקואוואוצ רעד קיטייצכיילג ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד

 -נאווק רעד ןגעוו טפַאשנסיוװ יד זיא עינָאלָאיצַאס ,טפַאשלעזעג רעד ןיא טעטירַאד

 .ןבעלנעמַאזוצ ןכעלשטנעמ ןיא טעטירַאדילָאס ןופ טעטילַאװק ןוא טעטיט

 ןופ טפַאשרעה דעד ךרוד טריזירעטקַארַאכ טרעוו דָאירעּפ רעטשרע רעד

 -עגעה רעד ךרוד טריזירעטקַארַאכ טרעוו דָאירעּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד .גהנמ

 רעביא ףיוא טיובעג ןייז טעוװ טפַאשלעזעג-טפנוקוצ יד .סערעטניא ןופ עינָאמ

 ,ננונייצ

 ףיוא ךיו ןריפ סָאװ ןשטנעמ לָאצ ַא ןַארַאפ ןיא טייצ רעזדנוא ןיא ךיוא

 -ניא ערעייז טיול טינ ןוא םיגהנמ יד טיול טינ ןוא ןעננונייצרעביא ערעייז טיול

 ,ןסערעט

 לקָאב סַאמָאט ןופ ןעעדיא יד טימ טנעקַאב ךעלטנידנ ךיוא ךיז טָאה .י .ש



 ןידרָאג אבא | 2

 יטפַאשנסיוװ ַא ןדנעוואוצנָא עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,(62-1821)

 - .עטכישעג ןופ םוידוטש םעד וצ דָאטעמ ןבעל

 ןופ קרעוו ןסיורג םעד ןופ עעדיא-טנורג יד ןבענענרעביא ...ךיא בָאה,

 (* "רעקנעד ןטסערג םעד רַאפ ןטלַאהעג סלָאמַאד בָאה ךיא ןעמעוו ,לקָאב

 :1887) יעיצַאזיליטיצ ןפ עטכישעג יד , קרעוװ עקידנעב-ייווצ עסיורנ סָאד |

 . ןרעלקרעד וצ ןכוזרַאפ עטנכייצעגסיוא יד ןופ םענייא רַאפ טנכעררַאפ זיא (1

 קעװַא ןוא ןשינעעשעג עטבעלעגכרוד יד ןופ ,טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג יד

 .טפנוקוצ רעד ןופ גנוגָאזסיױרָאפ ַא רַאפ ,זָאנגָארּפ ַא רַאפ דוסי ןטנוזעג ַא ןגייל

 םעד ןוא ,עיצַאזיליוװיצ רעד ףיוא עסַאר ןופ גנוקדיוו יד ּפֶא טפרַאװ לקָאב

 ענײמעגלַא ןוא זייּפש ,ןדָאב ,טַאמילק ןופ גנוקריוו רעד וצ רע טביירש סערגָארּפ

 - / .לוטַאנ רעשיזיפ רעד ןופ ןטּפַאשננייא
 ,יירעסיג-ןלַאטעמ רעד ןופ ףירנַאב ןקיטכיר ַא ןגָארקעג ןיוש רימ ןבָאה ןכל

 ךיוא ןסייוו רימ ,ןסָאגעגּפָא ךיז טָאה לָאטש רעזָאלקעלפ רעלַאטנעמ סדי .ש ואוו

 ןעמונעגנָא ןוא ןסָאגעגנירַא ךיז טָאה לָאטש רעד טָא עכלעוו ןיא סמערופ יד

 .ןעמרָאפ עשינָאלָאעדיא עטמיטשַאב

 .ה

 "דךל-ךל, השרּפ יד

 ,רעקיבייא רשפא ןוא רעקיטייצרַאפ-יורג ,רעטְלַא רעד ןָא ךיז טביוה סע

 סרעטָאפ ןייד ןופ ןוא ץַאלּפןריובעג ןייד ןופ סױרַא ייג, ..,ךל"ךל רעשידיי

 (* , ."זיוה

 רקוע טזומעג טָאה רע סָאװ ןבעל ס-י .ש ןיא טריסַאּפ סנױזַא טָאה סָאװ = |

 ןצנַאג םעד טעז עמ רעכלעװ ןיא ,עטכישעג עשימָאקײנַארט ַא זיא סע ?ןייז

 סָאװ ,ןרַאצ אקוודדוַאל ןוא ןרַאצ יד ןופ ,םישזער ןרַאבפיוקרעטנוא ןשיטַארקָארויב

 ,ןבעל ןשיטילָאּפ ןשידנעלסור ןופ בייל עמַאס ןיא ןסקָאװעגנײירַא יו סעּפע זיא

 ןופ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייקיזָאלטכער עצנַאנ יד ןוא ,טייז ןייא ןופ

 ,טייז רערעדנַא רעד

 טשרעּפמָאלק יו סעּפע ךיז טָאה .י .ש רוחב רעד ?| ןעשעג טרָאפ זיא סָאוװ

 ,סיוא טעז סע יװ טבילרַאפ ךיז טָאה םיא ןיא יז ןוא ,?לדיימ ַא ןיא טבילרַאפ

 סָאװ ןוא .ךרד ַא ףיוא טינ רעיש ייז ייב ןטלַאהעג טָאה סע ןוא ,תמא ןַא ףיוא

 ַא ןיא עביל ַא .הפוחל רוחב-ןתח ףוס ?ןטייהנגעלעגנָא עכלעזַא ןיא ךרד רעד זיא

 עטכַאלּפ רעד רעטנוא ןייטש טימ טקידנעעג בור'ס ךיז טָאה לטעטש ןיילק שידיי

 םעד ןגעק ןעוועג ,רעבָא זיא לדיימ םעד ןופ -עטָאפ רעד ,ןעגנַאטש ריפ יד טימ

 .332 יז ,טרָאד !*
 .יא ב"י תישיאוב (*



 3 ןפַאש ווא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסװַאוַאי .ש

 ,ןלעוּפ טנעקעג טינ רעטכָאט ןייז ייב טָאה רע !ןָאטעג רע טָאה סָאװ .זיא .ךודיש

 רע טָאה ,ןזייב טימ טינ ןוא ןטוג טימ טינ ,י .ש ןופ ןּפעשטּפָא ךיז לָאז יז זַא
 -ַאדַארג םוצ קעװַא זיא רע ,?טימ ןקיטליגדנע ןוא ןטצעל םעד רַאפ טּפַאכעג ךיז
 ןגנוי םעד ףיוא עלהריסמ ַא טימ ןעמַאזוצ ןיירַא די ןיא םיא ןבענעג ,קינלַאשטַאנ
 -רעטנוא טימ ךיז טמענרַאפ ,"עלאמַארק , רעד טימ טשימרַאפ זיא רע זַא .י .ש

 .טָאטש ןופ ןקישסיורַא םיא ןעמ לָאז ןכל ןוא טעברַא רערענָאיצולַאװער רעשידרע

 -ַארגָאעג טימ ןָאט וצ טָאה עביל זַא ןטלַאהעג טָאה ?דיימ ןופ רעטָאפ רעד

 -םיוא ךיִז עינרענע-רומַא יד טעװ ןטייוו ןופ זַא ןוא םיור ןיא טייקטנעָאנ טימ ,עיפ

 י ,רוחב םייב סלַאפנרעי ,ןּפעוװ

 ןיז ףיוא טנַאיצילַאּפןָאה רעדעי יו ,רעטסיימ ייצילַאּפ רעד ,הווה ךכ ןוא

 רע טָאה .ןיילַא רַאצ רעד ,ךלו-לכ רעד לטעטש ןייז ןיא ןעוועג ןיא ,קינטעימש
 ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע .קסניּפ ןופ ןעווענ-הלשמ טושּפ .י .ש ןטבילרַאפ םעד

 -עג טינ טָאה רע ביוא ,ןגָארטּפָא ךיז טזומענ טָאה .י .ש ,תונעמו תונעט ענייק

 .ויטַארטסינימדַא ןדעוו טקישרַאפ ןוא ןרעוו טריטסערַא טלָאװ

 .י .ש ןופ סיוטשנעמאזוצ רעטקעריד רעטצעל ןוא רעטשרע רעד זיא סָאד

 טַאהעג טָאה סָאװ דנַאל ַא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ םישזער ןכעלריקליוו םעד טימ

 ,ןקריצַאב ערעייז ןיא ,עקיטכעמלַא ליפ רעייז ןוא רַאצ ןקיטכעמלַא ןסיורג ןייא
 ךָאנ זיא טייצ רעזדנוא ןיא) טייצ רענעי ןופ רעטסיימייצילָאּפ רעד , ,ךעלערַאצ

 סַאלק ןקידנשרעה םעד ןופ שיוט ןוא ןעמָאנ ןופ טייברעביא ןטימ ,ןרָאװעג רעגרע

 רעד שיטקַאפ ןעוועג ןיא טָאטש רעניילק ַא ןיא (הרובנ ענהפירט ןעמוקעגוצ זיא

 | (* ,"טאטש ןופ רַאצ

 -סילַאיב ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ?טלקעּפענרעבירַא ךיז רע טָאה ןיהואוו |
 ןעועג זיא קָאטסילַאיב .טייבסיוא ןטוג ַא טכַאמעג ךעלטננייא טָאה רע .קָאט

 -ָאװער עטרעלקענפיוא רעמ ַא טנָאמרַאפ טָאה יז .קסניּפ ןופ רעסעב ןוא רעסערג

 ָאד הליחתכל ןיא רערעדנַאװרעביא םעד רַאפ רעבָא .טננוי עשידיי ערענָאיצול

 .ןטכיזניה עקינייא ןיא רענרע ךס ַא ןעוועג

 ןעמעוו טימ עשידיי יד ןיימ ךיא -- ןטסיזַאנמיג יד זַא ,ןנָאז ָאד זומ ךיא,

 ;ןבָאה ,ןשטנעמ עליואוו רעייז שטָאכ --- קָאטסילַאיב ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב ןיב ךיא
 ןייק רָאנ טינ רימ ףיוא טכַאמעג טייקנזעלַאב רעייז ,גנולקיװטנַא רעייז ךייש סָאװ

 -עג זיא סָאד יוװ ,ןליצ ערעכעה ןוא ערעטייוו ,ערעטיירב טימ ...קורדנייא ןקיצניג

 -עטניא ְךיִז קינייו ןינַאנ ןבָאה ,"קָאשזורק , רעקסניּפ ןיימ טימ לַאפ רעד ןעיו

 | (* ,"טריסער

 -ליבשמ םעד ,החּפשמ ענענייא יד טַָאהעג טינ קָאטסילַאיב ןיא ָאד טָאה רע

 -טפַאשטנַאקַאב יד טינ ךיוא ןוא ,ןטלַאהעג קרַאטש טָאה רע ןעמעוו ןופ ,רעדורב

 ןיא ךיוא רעבָא ,טָאטש-ןריובעג ןייז ןיא טָאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנודניברַאפ

 -ַאוװירּפ רעטונג ַא יו עיצַאטוּפער ןייז טרילבאטע ךיג ץינַאג רע טָאה קָאטסילַאיב

 .25 יז טרָאד (=
 .28 יז ,טרָאד (*
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 -נָא לענש ץנַאג טָאה ןוא ,ןַאמרעגנוי רענעזעלעגנַא-טיירב א יװ ןוא רערעל רעטי

 .טנגוי רעקידנרידוטש רעד טימ םעדעפ-סטפַאשדניירפ טּפינקעג

 ןטימ לריימ ליואוו ַא ןיא טבילרַאפ תמא ןַא ףיוא עקַאט ךיז רע טָאה ָאד

 -וצ יד ןיא סָאד ,עטרעשַאב ןייז ןעועג סע ןזיא יז ןוא ,רעלעוו .ַאזיל ןעמָאנ

 | .יקסווָאנַאי יורפ עקיטפנוק

 :ריא ןגעוו טביירש רע סָאװ טָא
 ןעוו ,ךעלנערטרעדמוא ןעוועג שממ סלָאמַאד טְלָאװ רימ רַאפ .ןבעל סָאד ,

 ןרָאװעג םעד ךָאנ זיא סָאװ ,סנירעליש עניימ ןֹופ רענייא ןופ טפַאשיירטעג יד טינ

 ךיא סָאװ ץלַא רַאפ ןעקנַאדרַאפ וצ רעמ ליפ בָאה ךיא ןעמעוו ,יקסווָאנַאי יורפ

 (** ,"ריּפַאּפ ןפיוא ןקירדסיוא סע ןָאק ךיא יוװ ןבעל ןיימ ןיא ןָאטענפיױוא בָאה

 םיא טָאה יז .ןירעטיילנַאב-סנבעל ןייז ןרָאװעג סע זיא רעלעוו ַאזיל יד טָא
 ןוא ןבעל ןקידהרצ-שימָאנָאקע ןייז ןופ תורצ קַאּפ ןרעווש םעד ןגָארט ןפלָאהעג

 .ןבעל ןכעלרעטיר ןקיטסולספמַאק ןכיײררָאלנ ןייז ןופ ןדיירפ ?קעּפ עניילק סָאד

 טייהנגעלעג א ךיג ץנַאנ ןגָארקעג ,י .ש טָאה קָאטסילַאיב ןיא ָאד |

 ,םיא וצ טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער עלַאגעלמוא יד ןענעייל וצ

 ,טרילעּפַא קרַאטש ,ןענעייל ליפ ןקידרעירפ ןייז ןופ טיירגענוצ טוג קידנעייז

 -ענוצ רימ טָאה סָאװ ...ןַאמנגנוי ַא טימ ךיג רָאנ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה;

 טָאה .,,טייצ רענעי ןופ רעכיב ןוא ןרושָארב ,ןטפירש ענעטָאברַאפ עלַא טלעטש

 זיא רע ..,קעטָאילביב עצנַאנ ןייז טּפַאכרַאפ ,טריטסערַא םיא עירעמרַאדנַאשז יד

 ןיא ףמַאקסטייהיירפ םעד ןופ תונברק עשידיי עטשרע יד ןופ רדענייא ןעוועג

 (* ,"ךָאלב לווייפ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .קָאטסילַאיב

 ךיז .י .ש טָאה קיטקַארּפ רערענָאיצולָאװער רעד ןופ טקנוּפ ןייא ןנעק דעבָא

 -ָאמ ןופ עגַארפ יַא ןעוועג זיא סע ,טרעדײלשענּפָא סע טָאה רע .טרעוועג קרַאטשי

 ןשיסור ןיא לקיטרַא רעד ןזיא סָאד .ןסיוועג ןעמַאזכַאװןוװיטיסנעס ןייז ןופ .;ּפַאד

 -עט ,טרידנעמָאקער סייה ,טנעקרענָא סָאװ "ןימַאמ-ינא , ןרענַאיצולַאװערילַאיצַאס

 ,רָאר

 -נוא רעד ןופ לייט םעד טָא ןגעק טצעזעגסיוא קרַאטש הליחתכל טָאה .י .ש
 . -ָארּפ יד םיא טָאה ,ףוס לכ פוס ,רעבָא ,קיטקַאט רערענָאיצולַאװער רעשידרערעט

 -בָאנ טָאה רע ןוא ,ןטנעמונרַא ןופ חוכ ריא טימ ןעמוקעגייב רוטַארעטיל-עדנַאנַאּפ

 קילדנעצ רָאי ַא ךרעב ,ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא .קילייווטייצ זיולב רעבָא .ןבעגעג
 -ענמוא ךיז רע טָאה ,"פ"א, ןופ רָאטקַאדער סלַא ןָאדנַאל ןיא ןיוש ,םעד ךָאנ

 "רַאפ עקַאט םעד בילוצ ןוא ןטקַא עשיטסירָארעט וצ טפַאשרעננעק ןייז וצ טרעּק

 .ןָאדנָאל טָאטש יד ךיוא ןוא "דניירפ רעטעברַא , םעד ןופ גנוריטקַאדער יד ןזָאל

 יא רוטַארעטיל עקיזָאד יד טָאה ןענָאמרעד יונעג ץנאג ךיז ןָאק ךיא יו ,

 רעד ךעלקערש ןעוועג רימ זיא טולב ןסיגרַאפ ..,ןסױטשענּפָא יא ןוא ןגיוצעגוצ

 ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז בָאה ךיא .גנואיצרעד רעשידיי ןיימ קנַאדַא רעדיוו

 .37 יז ,טרָאד (5*
 .28:29 זיו טרָאד (+
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 סע טכעלש יו ,טַאטדרָאמפ ַא ןייגַאב טסילַאעדיא רעתמא רעד ןָאק ױזַא יו

 עג בָאה ךיא זיב ,טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג רימ טָאה סע ,ןברק רעד ןייז טינ לָאז
 (** ,"רָארעט טימ ןכַאמ-םולש טנָאק

 טָאה ,גנוסיגרַאפטולב רַאפ טרעטיצ סָאו ,.י .ש ןיא דייששרדמ-תיב רעד

 עקידכעבעג ַאזַא וליפא !ןדיי ייב םימד-תכיפש טייקיניילק ַא סעפע ,טריטלָאוװער

 ןיא ןבענעגרעביא סע טָאה עמ ,ןטכעש רעדעי טינ רָאט ףוע ןַא יוװ שינעפעשַאב

 רעד טָא םורַא ןײנוצמורַא יו ןסייוו סאו ,םיטחוש-םיחמומ עלעיצעּפס ןופ תושר

 לָאז ףרַאש רעייז זַא ױזַא םיפלח יד ןלעטש וצ יוװ ןסייוו ייז .טעברַא רעקיטולב

 םירוסי רעקינייוו סָאװ ןפַאשרַאפ וצ ידכב ,המינּפ רעטסנעלק רעד ןֹופ ןדייל טינ

 םייב זא ,קנַאדעג םעד ןעמענוצנא רעווש רעייז ןיא םיא .םענעטינשרַאפ םעד

 -ןסיוועג ןייק רַאפ ןלעטשּפָא טינ ךיז ןעמ ףרַאד רעריגער עשיטָאּפסעד ןקיטייזַאב

 -שטנעמ םעד רעסיוא ןלעטש ןביולרעד ךיז געמ רענַאיצולַאװער ַא זַא ,גנומיוצרַאפ

 ייז יו ןעלדנַאהַאב ייז ןוא ,ןעייקַאל ענייז ןוא ןַאריט םעד ץעזעג ןשילַארָאמ-ךעל

 סע ןעמעוו ,ןעגנַאלש עקיטפינ רעדָא ,תויח-קוצרַאפ ,לנייפביור ןעוועג ןטלָאװ

 | .ןקיליטרַאפ ֹוצ הווצמ ַא זיא
 עזיולב ַא יו רעמ ,אליממ ,ןעניימ סָאװ ,ןעגגוזייוונָא רימ ןעניפעג ךעלטנגייא

 -עט ףיֹוא --- ,גנוריציפירָאלנ א ,גנורידנעמָאקער א ,שממ ,רָאנ ,גנוקיטרַאפטכער

 -לעפ ןופ רעגנערדַאב-ןענַאריט ןנעק ךיירגלָאפרעד עטריפעגכרוד ןטקַא עשיטסירָאר

 -שילביב שידיי סָאד זַא ױזַא ,ןטפירש עקילייה יד ןיא ,ןעייקָאל ערעייז ןוא רעק

 ןוא ןייז םיכסמ ,ןטנעדעצערּפ ערשכ עטונ קידנבָאה ,טייקירעוװש ןָא ןעק ןסיוועג

 .רעגנעדדַאב ַא ןנעק טַאט-סגנורידיווקיל ַא ,טקַא-עכַאר ַא ןביול וליפא

 רעד טרעו ןוא ךדרָאמ ןשיטיִלַאּפ ַא טײגַאב ןוא (*ירצמס א טגרה השמ
 אפ, רעטשרע דעד טרעו ןוא טפיולטנַא רע ןוא ,טסירָארעט רעשידיי רעטשרע

 (** '""טנַארגימע רעשיטיל

 -ָארכ רעמינָאנַא רעד ןוא .בָאומ ןופ גיניק םעד ןענולגע טעגרהרעד , דוחא

 ןופ ןָא טלעווק ןוא ןלייטעד ליפ טימ סע טלייצרַאפ "םיטפוש , רפס ןֹופ רעלקינ

 -סערג רעד ,(741296) ָאנייװקַא ןופ סַאמָאהט עקַאט טָאה בגא ,טקַא-ןדלעה םעד

 ןגעק רָארעט זַא השעמל הכלה טנקסּפעג ךריק רעשיליױטַאק רעד ןופ גָאלָאעט רעט

 .השעמ-דוהא רעד טָא ףיוא ךיז קידנציטש טביולרעד זיא ןַאריט ַא

 רבחמ רעד .ןבענעגנרעביא טרעוו השעמ יד גנוקיצטנַא ןַא רַאפ סָאװ טימ טָא

 .ןרילָאק ןייק טינ ןוא ןטייהלצנייא ןייק טינ טעװעלַאשז

 ...ןָארג ןופ ןוז םעד דוהא ,רעפלעה ַא טלעטשענפיוא ייז טָאה טָאג ןוא ..,
 הנתמ א םיא טימ טקישעג ןבָאה ?ארשי ןֹופ רעדניק יד ןוא ,ןטקנילעג ַא ןַאמ ַא

 טָאה סָאװ ,דרעװש ַא טכאמעג ךיז דוהא טָאה .בָאומ ןוֿפ גיניק םעד ןולגע וצ

 ענייז רעטנוא טרונעגנָא יז טָאה רע ןוא ;גנעל יד לייא ןַא ,ןפרַאש ייווצ טָאהעג

 .טרָאד (=*
 .בי ,יב ,חומש (;
 .א ,טרָאד (=*
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 םעד ןולגע ןוצ הנתמ יד טכַארבעגוצ טָאה רע ןוא .ךיד ןטכער ןייז ףיוא רעדיילק

 -עג זיא סע ןוא ,שטנעמ רעטעפ א רעייז ןעוועג זיא ןולגע ןוא .בָאומ ןופ גיניק

 ןשטנעמ יד טיײלנַאבסױרַא טָאה הנתמ יד ןבעגעגקעװַא ןיוש טָאה רע זַא ןעוו

 -נייטש ירד ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןיילַא רע ןוא ,הנתמ יד ןגָארטענ ןבָאה סָאװ

 :טגָאזעג טָאה ןוא ,לילג ןבעל סָאװ ןעיײרעקַאה

 .גיניק ,ריד ֹוצ ךיא בָאה ךַאז ענעגרָאברַאפ ַא --

 :טנַאזעג (גיניק רעד) רע טָאה

 | !ליטש ןייז לָאז

 .ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז םיא םורַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ עלַא ןוא

 -יוא רעליק רעד ןיא ןיילַא טציז רע יװ םיא וצ ןעגנַאנענוצ זיא דוהא ןוא

 :טנָאזעג טָאה דוהא ןוא ,..בוטשרעב

 .ריד וצ ךיא בָאה טָאנ ןופ טרָאװ .ַא--

 ,לוטש ןייז ןופ ןענַאטשעגּפיוא (גיניק רעד) רע ןיא
 ןייז ןעמונעג טָאה ןוא ,טנַאה עקניל ןייז טקערטשעגסיוא טָאה דוהא ןוא

 (סגיניק םעד) ןייז ןיא ןכָאטשענניײרַא יז טָאה ןוא ,ךיד ןטכער ןייז ןופ דרעווש

 -עגנייא טָאה סטעפ סָאד ןוא ,גנילק ןכָאנ ןיירַא זיא ליטש רעד ךיוא ןוא ,ךיוב

 ןייז ןופ ןגיוצעגסיױרַא טינ דרעװש יד טָאה רע םערָאו ;גנילק םעד ןסָאלש

 ריפ ןיא ןעגנַאנעגסױרַא זיא דוהא ןֹוא ,ביילרעטניה ןופ סיױרַא זיא יז ןוא :ךיוב

 -וצ ןוא ,ךיז רעטניה בוטשרעביוא רעד ןופ ןריט יד טכַאמענוצ טָאה ןוא ,זיוה

 (555 "' ןרָאוװעג ןענורטנַא זיא דוהא ןוא ..,ןסָאלשעג

 רעד טרעדלישעג טרעוו טייקכייר-רילֲאק ןֹוא תולעפתה רעקיבלעז רעד טימ
 .יניק םעד רבח ןופ יורַפ יד ,לעי ןופ טקַא-דרָאמ

 -סורַא זיא ?עי ןוא ,,,לעי ןופ טלעצעג םוצ סופ וצ ןפָאלעג זיא ָארסיס ןוא,

 :טנָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ,ןנעקטנַא ןָארסיס ןעמוקעג

 .ןבָאה ארומ טינ טסלָאז ,רימ וצ ןיירַא םוק ,רַאה ןיימ ,ןיירַא םוק ---

 .עקעד ַא טימ טקעדענוצ םיא טָאה יז ןוא ,טלעצענ ןיא ריא וצ ןיירַא רע זיא

 :טנָאזעג ריא וצ רע טָאה

 -רָאד ןיב ךיא םערָאװ ,רעסַאװ ל?סיב ַא ןעקנירט ,ךיד טעב ךיא ,רימ ביג ---

 | .קיטש

 טָאה ןוא ,ןעקנירט ןבענעג םיא טָאה ןוא ,ךלימ לנָאל םעד טנפעעג יז טָאה

 ,טקעדענוצ םיא

 רעצעמע זַא ,ןייז טעו סע ןוא טלעצעג ןופ גנַאגניירַא ןיא ךיִז לעטש ---

 וטסלָאז ?ןַאמ ַא ןַארַאפ ָאד ןיא, :ןגָאז ןוא ןגערפ ךיד טעװ ןוא ,ןעמוק טעוװ
 | | | !ןיינ :ןנָאז

 ןיא רעמַאה םעד ןָאטעגנירַא ןוא ,?קעלפטלעצעג ַא ןעמונעג ..,לעי טָאה = |
 טּפַאלקעגניירַא טָאה ןוא ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ טייהרעליטש זיא יז ןוא ,טנַאה ריא

 .טכ'זט יג םימפומ (ס5



 = | ןּפַאש א ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסװָאנַאי .ש

 זיא רע יװ ןוא .דרע רעד ןיא ןײדַא זיא סע זיב ,ףיילש ןייז ןיא לקעלפ סָאד

 .ןברָאטשעג זיא ןוא טשלחעג רע טָאה ױזַא ,ןּפָאלשעג

 :טנַא ןעמוקעגסיורַא לעי היא זיא ,ןארסיס ךָאנ געיעג ןיא ןיא קרב טשרע

 | .טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ,ןגעק
 !טסכוז וד סָאװ ןַאמ םעד ןזייוו ריד לע ךיא ןוא םוק --

 ןיא לקעלפ ןטימ טיוט טגיל ארסיס טשרע ,ריא וצ ןעגנַאגעגניירַא רע זיא
 (*,"ףיילש ןייז

 ביול זיולב ןיטסירָארעט רעד רַאפ טָאה ,רענגיז רעטריריּפסניא רעד ןוא

 :תוכרכ ןוא

 ..לעי ןייז לָאז ןעיורפ עלַא ןופ רעטשטנעבעג,

 .רעטשטנעבעג ןייז טלעצענ ןיא רעבייוו עֶלַא ןופ

 ..ןבעגעג יז טָאה ךלימ ,ןטעבענ רע טָאה רעסַאו

 ,טגנַאלרעד טנַאמש יז טָאה ,ןטשריפ ןופ גורק ַא ןיא

 ,לקעלפ םוצ טקערטשענסיוא יז טָאה טנַאה ריא

 ,רעמַאהרעטעברַא םוצ (טנַאה) עטכער ריא ןוא

 ;ּפָאק ןייז טקַאהעצ ,ןארסיס טרעמַאהעג ןוא

 .ףיילש ןייז ןכָארבעגכרוד ןוא טרעכעלעג ןוא

 ,טזָאלעגּפָארַא ךיז רע טָאה סופ עריא וצ

 ;ןגעלעג ,ןלַאפענ

 ,ןלַאפעג ,טזָאלענּפָארַא ךיז סיפ עריא וצ

 ...ןלַאפעג טעדרָאמרעד טרָאד ,טזָאלענּפָארַא ךיז ואוו

 (**!טָאגנ ,ענייד טנייפ עֶלַא ןייגרעטנוא ןלָאז ױזַא |

 ,תידוהי יורפ ןטסירָארעט רעטמירַאב רעטייוצ רעד הוכמ זיא סָאװ ןוא

 .(**5:רענירק םעד ,ןסענרעּפָאלָאה ןופ ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא טָאה סָאװ

 ףיוא םורק טקוקעג טינרָאג ןטפירש עקילייה יד ןבָאה ןעז וצ זיא סע יו

 רעגנערדַאב ַא ,ןַאריט ןדמערפ ַא ןגעק ןרָאװעג טדנעוװעגנָא זיא רע ןעוו ,רָארעט

 ןליפא רשכ רָארעט זיא גנואיירפַאב רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןיא ןוא ,קלָאפ ןופ

 ,.ןירדהמה ןמ ןירדהמל

 םענענייא ןכעלרעניא ןַא ןגעו טלדנַאהעג ךיז טָאה דנַאלסור ןיא רעבא

 טצענערגַאב ןוא טגלָאפרַאפ ױזַא קידנעייז ,דנַאלסור ןיא ןדיי רעבָא ...טָאּפסעד

 ערעייז ןוא ןרַאצ יד ףיוא ןקוק טנעקעג טכייל ןבָאה םירש ןוא טירט ןדעי ףיוא

 | .ןענַאריט עדמערפ ףיוא יו םיתרשמ

 --ערעטנוא רעד ןופ רוטַארעטיל רעד ןופ םוידוטש ןכעלטנירג ַא ךָאנ רעבָא

 רעייז ןָא טמענ .רעטנוא ךיז רע טיג ,"טייהיירפ-סקלָאפ , עיצַאזינַאנרָא רעשיד

 .מוא עסיוועג רעטנוא זַא ןבענוצ ,דלַאװעג רעביא יװ ,זומ רע .טקנוּפדנַאטש

 .בכיוי יד ,טרָאד (5
 .אל'דכ יח טרָאד (א5
 .תידוהי ךוב סָאד (פא+
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 טריטסיזקע סע ואוו ,ןַארַאפ טינ ןענייז ןעלטימ ערעדנַא ןייק ואוו טרָאד ,ןדנעטש

 -ידרַאק ןנעוו גנוניימ ןייז ןנָאזצסױרַא רענריב ןופ טכער ערַאטנעמעלע סָאד טינ

 רעד ,הרירב-תיל ןיא ןטרָאד ,ןעננונעדרַאנייא עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע עלַאנ

 ךַאפ ןעמענ ךיז זומ ,טייהיירפ רַאפ רעפמעק-דניירפ-סקלָאפ רעד ,רענָאיצולָאװער
 ,רעולַאװער ןרַאפ ,עבמַָאב רעד

 טנידרַאפ ןוא סעיצקעל טגירק רע ,ןייא ,י .ש ךיז טנדרָא זייווכעלסיב וצ

 -נָא ענייז ,ןעעדיא ערענָאיצולָאװער יד רעבָא ,שינעמוקסיוא ףיוא ?ודג קחודב
 -נורדעגכרוד זיא רע עכלעוו טימ ,עטכישעג ןֹופ שינעדנעטשרַאפ ןייז ,ןעגנואיוש

 ןיא ןעק שטנעמ א .ןעמוקסיורַא קידנליו טינ יו סעּפע םיא ןופ ןעמענ ,ןעג

 -סיורַא טינ ךיז לָאז רע זַא ױזַא ןעקנַאדעג ענייז ןטלַאהַאברַאפ ןטלַאהנייא טינ ךיז
 -קרעד וצ טביולרעד ךיז טָאה ,י ,ש ןוא ,ןפוא רעדנַא ןא רעדָא ַאזַא ףיוא ןבעג
 ַא רעטנוא ןעוועג יוו ייס ןיא רע .ןעלקָאב ןופ דָאטעמ םעד טיול עטכישעג ןרעל
 ענעי ןיא ןעוועג זיא רערעל-ןַאמרעננוי רעטרעלקעגפיוא רעדעי לייוו ,טכַאדרַאפ

 וצ עיצקעל א ענייז טרעהענרעטנוא רעטומ א טָאה .,טכַאדרַאפ ַא רעטנוא ןטייצ

 ןופ טגָאזענּפָא םיא טָאה עמ .טפרַאדעג טינ ןעמ טָאה רעמ ןוא ,לרעטכעט ריאי
 -נַא וצ ןבענעג ?אנניס א ןוא ןשינערעהוצנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד .עיצקעל רעד

 רערעל "ןכעלרעפענ, םעד ןופ ןטיה ךיז לָאז עמ ןַא ,ןדיי עשיטַאבעלַאב ערעד
 עלַא ןרָאלרַאפ טָאה רע רוציקה ,"ןעקנַאדעג ערענָאיצולָאװער טײרּפשרַאפ סָאװ
 -ַאו ןפיוא ןבילבעג רע זיא שימָאנָאקע ןוא סעיצקעל עטַאוװירּפ עטלָאצַאב ענייז
 | | ,רעס

 עג בָאה ךיא ןעמעוװ ,רעליש עניימ ןריטיגַא וצ קשח ןסיורג ןיימ בילוצ,

 (* ,"ןרָאלרַאפ עלַא ייז ךיא בָאה ,'ןדנוטש, ןבעג

 רע ןוא רָאי רעטסקיצנַאװצ ןוא ןייא ןייז טקורעגרעטנוא ךיז טָאה וצרעד

 יד ,טנַאװעג ןשינוװי ןיא ןלַאפניירַא ןוא ,וויזירּפ םוצ ןלעטש טפרַאדעג ךיז טָאה

 ,ןבעגעגוצ עֶלַא ןבָאה סָאד .םיא רַאּפ טינ ןעוועג זיא ןילּפיצסיד עשירעטילימ

 םוצ ךיז ןלעטש ןופ ןרעלק טרָאטעג טינרָאג ךיא בָאה גנוניימ רעייז טיול,

 ,עדנַאנַאּפָארּפ וצ קשח ןסיורג ןיימ טימ ןוא טנעמַארעּפמעט ןיימ טימ .וויזירּפ

 (+= ,ןרעוו ןסָאשרעד דלַאב רעכיז ךיא לעװ

 םיא ךָאנ ערעדנַא ןוא םיא רַאפ עדעדנַא ךס ַא סָאװ ?ןָאט וצ טביילב סָאװ

 ןייק ?ןיחואוו ,חרביו ַא ןכַאמ ,ןעיצּפָא :ןעמהרבא ןופ קידנביוהנָא ןָאטעג ןבָאה

 .הנידמ רעיירפ רעד ןיא ,עקירעמַא

 -עק ס-.י ,ש ןוא ,טלעג עמוס עשּפיה ַא ךָאד טרעדָאפ העיסנ ַאזַא רעבָא
 "לחק , ןייז ,טינ םיא טזָאלרַאפ "?הק , ,עקידייל ןצנַאג ןיא ןעוועג ענייז סענעש

 .י ,ש ,ןעלטימ-טלעג יד טפַאש עמ .,דניירפ עליואוו ,ןטסיזַאנמיג ןופ זיירק ַא זיא

 .רערעייטשייב יד ןעוועג ןענייז סע ,רעוו טינ וליפא טסייוו

 רעוו ,ןכָאװ רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טלעג עקיטיינ סאד,

 .32 יז טרָאד (*
 .36 יו טרָאד (י*
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 -גייה ןיב טינ ךיא סייוו ,עמוס רעקיטיינ רעד וצ ?פיוו ןוא ןנָארטענייב טָאה סע

 : (* ,"גָאט ןקיט
 ןדיי ַא רעקיטכיר ,ןשטנעמ א ןעועטַאר ןגעוו טלדנַאהעג ךָאד ךיז טָאה סע

 ןיא -- טזָאלעגסױרַא טינ ןקידעבעל ןייק םיא ןטלָאװ סָאװ "טנעה עשיחצור , ןֹופ

 חוכמ ערעל יד .סרעבעג ןענייז ןדיי ,ןעלטימ-טלעג ןגעוו ןגערפ וצ ךייש טינ ךָאד

 -יטקַארּפ טינ סע ןטלָאװ ייז ןעוו ,םייח-תרות ַא ייז ייב זיא ףליה רעקיטייזננעק

 .ןעגנַאנעגרעטנוא גנַאל תולנ ןיא ייז ןטלָאװ טריצ

 ףרַאד רע ,רעטײלגַאב א טימ ןוא ?סעּפ ןשְלַאפ ַא טימ סיוא םיא טכיר עמ

 ַא ןיא ןדיילקרַאפ ךיז ,דיסח ַא ןיא ןרעוו לגלונמ ץענערג יד ןצראוװש םייב זיולב

 ןייז קירוצ רע טנירק טייז רענעי ףיוא ןוא ,םולשב ךרוד טייג רע ןוא עציּפושז

 ,טעטיטנעדיא עקיטכיר

 הנחמ ַא רע טנגענַאב ןַאב ןיא ,גרובמַאה ןייק ּפָא רע טרָאפ גרעבסנינעק ןופ

 ַא ןכוז עקירעמַא ןייק ןרָאפ סָאװ ,רעטעברַא עכַאפנייא ,דנַאלסור ןופ ןטנַארגימע

 טעוו עקירעמַא זַא ןפָאה ןוא טיונ ןופ ךעלכעזטּפיוה ןפיולטנַא ייז ,טיורב ?קיטש

 טיורב , ןשטנואוועג ךיז טָאה טנַארנימע ןַא קידנעייז וניבא בקעי סָאװ ןבעגנ ייז

 -רעד ןֹוא טכוזעג טָאה סָאד טינ רעבָא (** ,"ןָאטוצנָא שובלמ ַא ןוא ןסע םוצ

 רעד ןנעוו ןוא טייהיירפ ןופ ןיטענ יד םינּפ ?בקמ ןרָאפעג ןיא רע ,.י ,ש טרַאװ

 רערעייט רעד ןופ דנַאל סָאד יו עקירעמַא ןגעו ןוא טייהיירפ ןופ טייקיטכיוו

 ןטשרע םוצ סיױרַא טזייווַאב רע ,ייז טימ טדערעצ ךיז רע טָאה טייהיירפ רעלַאעדיא

 , טפַארק-רענדער עסיורג ןייז לָאמ

 סָאד סָאװ ,עינַאּפמָאק רעד ןופ טקנוּפלטימ רעד ןדָאוװעג ךיא ןיב ךינ רָאג

 ןייטשרַאפ רערָאפטימ עניימ ןכַאמ וצ קשח סיורג ןיימ ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג זיא

 שטנעמ רעד ואוו דנַאל ַא ןיא ,ןרָאפ רימ דנַאל סיורנ ןוא רעייט ַא רַאפ סָאװ ןיא

 (6+5 ,?טליפ ןוא טקנעד רע סָאװ סָאד ןביירש וצ ןוא ןגָאז וצ יירפ םָאקלופ זיא

 טָאה .י .ש ,"טליפ ןוא טקנעד רע סָאװ סָאד ןביירש וצ ןוא ןגָאז וצ יירפ ,

 ןקיטפנוקוצ םעד ,םיא וצ טריִלעּפַא סָאװ סָאד זַא טלעטשענרָאפ טלָאמעד ךיז

 ַא ןוא רעדיינש ַא וצ סָאמ רענעגייא רעד ןיא טרילעּפַא ,רעכיירש ןוא רענדער

 סָאד ןגָאז וצ יױזַא יו טינ טסייו ןוא ןנָאז וצ סָאװ טינ טָאה סָאװ ,רעטסוש

 םדוק זיא -- ןעקנעד ןגעװ ןוא ,ןנָאז טלָאװעג ָאי ןיוש ,רשפא טלָאװ רע סָאװ

 .עטקנעדעג סָאד ןביירשנָא ןענעק ךָאנרעד ןֹוא ,ןעקנעד ןענעק ךָאד ןעמ ףרַאד לכ

 ןעמ ףרַאד ןביירש וצ .רעטש רעשימָאנָאקע רעד וצ ךָאנ טמוק ןעמעלַא רעסיוא

 ןיא סדערעהוצ ןבָאה ןעמ ףרַאד טנַאלַאט רעסיוא ןגָאז ןוא ןדייר וצ ,ואוו ןבָאה

 -יוװ ,טרעדָאפ סָאד ןוא ,לַאקָאל ַא ,לַאז א ןיא ןביילקפיוא ןעמ ףרַאד סרערעהוצ

 ,לַאקָאל ןרָאפ ןלָאצַאב וצ טלענ רעד

 ,ןטייקירעװש עלַא ןעזסיורָאפ וצ טינ רעטניזעג לָאמ עלַא זיא סע רעבָא

 .36 'ז ,טרָאד (*
 .יב ,ח"כ תישארב (**
 .38 יו ,ךובימיצ ,י ,0 (685
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 -רעטנוא עקיטכיוו ַא ןצעזוצכרוד ךיז טביילק עמ ןעוו ,געוו ןפיוא ןעייטש סָאװ

 -וזָאַּה ַא ,רָאטקַאפ רעסיורג א זיא טייקשירעעזסיורָאפ-טינ ,טייקדנילב ,גנומענ

 טלָאװ טפַארק-טכיזסיורָאפ ןסעזַאב טלָאװ רעמענרעטנוא רעד ןעוו ,רעפלעה רעוויט

 ,ןטייקירעווש עֶלַא קידנעעזסיורָאפ טינ ,סָאװ טנָאזעגּפָא ךיז ןכַאז ךס ַא ןֹופ רע

 | .ךיוא סיוא עקַאט ייז טריפ ןוא רעטנוא רע טמענ

 -ַאװ רעקישיור ַא זיא סע .שטיװָאנועמש ןופ לבַאפ ַא טנעיילעג בָאה ךיא
 .לקירב ַא םיא רעביא ןוא ןדָאב ןופ קניזּפָארַא רעפיט-טנורנּפָא ןַא ןוא לַאפרעס

 ןעוועג זיא רעסַאװ ןופ שיורעג רעד ,קידלקַאװ ןוא לָאמש ןעוועג ןיא לקירב סָאד
 ןטייווצ םעד ןכיירגרעד ןנעוו ןטכַארט טנעקעג טינ טָאה רענייק ןוא קידנביוטרַאפ

 ןוא טײרדרַאפ ּפָאק רעד ךיז טָאה םוהת םעד ןעזרעד טָאה עמ רָאנ יוװ .גערב

 עקידנדיז יד ןופ ןרעוו ןעננולשרַאפ ןוא ?קידב ןופ ןלַאטּפָארַא רעכיז טלָאװ'מ

 סָאד רעכירַא ןיא ןוא טַאטנדלעה יד ןזיוװַאב טָאה רעוו ,ןרעסַאוו עקידנעמיוש

 סָאװ ,ןקעטש ַא טימ ,רעדנילב א ?נערב ןטייווצ םעד םולשב טכיירנרעד ןוא לקירב

 .רעביוט ַא ךיוא ןעוועג זיא סָאװ ,לקירב ןופ דעטערב יד טּפַאטעגנָא טָאה

 עטשטנעבעג יד טָא ייב זדנוא טייטש ,לָאמ עֶלַא טעמכ טינ ביוא טפָא רעייז

 -עווש יד טינ ןעעז רימ .טייקכעלקריוו רעתמא רעד וצ טייקביוט ןוא טייקדנילב

 .תונשקע רעזדנוא טימ ןעייגרעד ןוא ןיינ ךיז ןזָאל רימ ןוא ןטייקיר

 ןטשטנעבעג םעד טָא ןיא ןנָאלּפנָא ךיז טעװ רע לפיוו רעירפ טסייוו ,י .ש ןעוו

 .ןײרַא געוו ןיא ןזָאלעג טינ רעכיז ךיז רע טלָאװ ,דנַאל

 רעייז ןכוז סָאװ ןטנַארנימע לָאצ רעסיורג ַא ןגעוו קיטכיר ןיא סָאד ןוא

 .רעדנעל עטייוו ןיא ,תומוקמ עדמערפ ןיא קילג

 ןופ ןסיוומוא סָאד סױרַא טפלעה ןייֵלַא עיצַארנימע ןיא ןיולב טינ ןוא

 טימ ענעדָאלעגנָא טירש ,ןבעל ןיא טירש ךס ַא ףוס ןוא ןטימ םעד בייהנָא
 -ביוט ןוא טייקדנילב רעייז קנַאדַא ןשטנעמ ןופ טכַאמענ ןרעוו ,תוירחא סיורג

 | ...טייק
 ןייז ןליוו ייז ןוא רענדער םעד רַאפ טרעטסײגַאב ןרעוו סרערעהוצ ענייז

 לסילש םענעדלָאג םעד ןבעג וצ ייז דנַאטשמיא ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,םיא וצ טנעָאנ

 סע טָאה שיטקַארּפ .עקירעמַא רעטריזילַאעדיא רעד וצ ,הלעמ לש עקירעמַא וצ

 -ּפִא ייז ןפרַאד סָאװ ,ןפיש יד ףיוא ןטרַאװ ייז ואיו ,גרובמַאה ןיא זַא ,טניימעג

 ןיא ןלָאמענּפָא ייז רַאפ טָאה .י .ש סָאװ ,דנַאל םענעכָארּפשרַאפ םעד ןיא ןריפ

 -יטכיר ,?לעטָאה ןקיבלעז ןיא ןייטשנייא ייז ןליוו ,ןברַאפ עקידנקָאלנָא עכלעזַא

 טינ םיא ןופ ןליוו ייז .ןייא טייטש רע ואוו ,לעטָאה ןופ רעלעק םעד ןיא רעק

 יז ןרעבױצַאב ,ייז ןיא טביילג רענדער רעד ןעוו ,דייר עשיטסימיטּפָא ,ןטערטּפָא

 -רָאפטימ יד ןופ טייקנדנובעגוצ יד קידנעעז ,רעמיטנגייא-לעטַאה רעד .רערעהוצ

 -סנדייר ןוא םזיטענגַאמ ןכעלנעזרעּפ סד .ש ןצונסיוא לי ,.י .ש וצ סרע
 וצ ןדיירנָא טינ ךיז טזָאל .י .ש רעבָא .ןטפעשעג עקידעכָאװ ענייז רַאפ טנַאלַאט

 -נעּפמָאק ןייק טינ ליוװ רע .טײקטבַאגַאב רעשירָאטַארַא ןייז ןופ גנוכעוושרַאפ ַא

 רע .טסעג עטלָאצַאב לָאצ עשּפיה ַא ךיִו םימ ןעננערבניירַא ןייז רַאֿפ עיצַאס

 ענייז טימ טביילב רע .רעמיצ ןעיירפ ַא ןופ טָאבנָא םעד ןָא טינ וליפא טמענ



 דו ןפַאש ןוא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסװַָאנַאי .ש

 | .ןרעדנוזּפָא טינ ךיז ליוו רע .רעלעק ןרעטצניפ ןיא רערערַאֿפ עטרעטפייגַאב

 ןקרַאמ עטצעל יד טעבנגעגוצ םיא ייב טָאה עמ ,ענעשעק ןיא ןשָארג ַא ןָא

 -כילַאיב ןיא ןגָארקעג חנתמ א ןעוועג ןענייז סָאװ ןוא טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ

 םעד .י .ש טכיירגרעד שזַאגַאב ןשינָאלָאעדיא ןשיסור ןלופ ןטימ רעבָא ,קָאט

 טימ לופ --- ןדָאב רענַאקירעמַא םעד ףיוא ףױרַא טערט ןוא ןפַאה רענַאקירעמַא

 .1888 רָאי ןיא ,ןעננונעפַאה עטרעטַאלּפעצ עסיודג





 יקסווָאנַאי ,ש

 ןפַאש ןוא ןפנעק ,ןנעל ןייז

 לייט רעטייווט

 + סיָאירינ ןיא
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 םינּפתלבק רעמלאק רעד

 ,1888 זיא סע

 ערעטיכ ַא םיא ףיוא טרַאװ ןוא טייטש ָאד ,קרָאידוינ ןיא ןָא טמוק .י .ש
 1 | ,גנושיוטנַא

 ךיא קרַאטש יוװ ;ןעוועג ךָאנ טלָאמעד ןיב ךיא ןרַאפרעדמוא ןוא גנוי יו,
 ןיא עוװַארב ןוא עיירפ יד ןופ דנַאל סָאד זיא עקירעמַא זַא ,טביילנעג ,ךָאנ בָאה
 (* ,"טשיוטנַא רעטיב ןליפ טזומעג ךיז בָאה ךיא יו ןוא .,,טייקכעלקריוו רעד

 ךיז טפַאש עמ ןַא ,ליפוצ טרַאװרעד עמ ןַא ,יױזַא ךעלריטַאנ ץנַאג ןיא סע

 רעירפ ,ןעמוק ןומ ,דנַאל א ןגעוו סעיזוליא עקידנרוכישרַאפ עקידנרעבױצַאב
 -עה סָאװ .גנורעטכינסיוא ןֹופ העש עקידתונמחרבמוא יד רעטעּפש לסיב ַא רעדָא
 רעד זיא רעקירעדינ ץלַא ,ןעגנוטרַאװרעד ,ןעגנונעפָאה עטפיורשעגפיורַא יד רעכ
 -עטראה רעד טימ גנורירַאב ןיא טמוק עמ ןעוו גנורינַאיזוליא יד ןיא קניזּפָארַא
 | ,טייקכעלקריוו רעטרילָאּפמוא

 .עגַאלדַאּפ רעטעקַאנ רעליוה רעד ףיוא ןּפָאלש ןגייל ךיז טזומעג בָאה ךיא,
 סָאד ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ךעלדניײרפטסַאנ ױזַא ,םנּפָאקוצ קעמולק ןיימ טימ
 -סנעש עניימ טעמדיוועג טלָאװ ךיא ,טעָאּפ ַא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעמעוו דנַאל
 - **(  ,"םיריש עטסלופגנואווש עט

 ןעוועג טינ ןיא טייחיירפ עשיטילָאּפ ןייק ואוו רַאצ ןרעטנוא דנַאלסור ןיא
 -רָאֿפ ךיז ןוא ןרַאנּפָא טנעקעג טכייל ךיז ןעמ טָאה ,רעסעמדץיּפש ןפיוא וליפא
 טנַאקַאב ןעוועג טינ ןענייז סָאװ יד עֶלַא ןָאטעג עקַאט ןבָאה סָאד ןוא ,ןלעטש
 ז'* "ז יד ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןשימָאנָאקע םעד טימ גנורַאפרעד רעכעלנעזרעּפ ךרוד

 * .90 'ז ,ךוב .טיצ .י .ט (*

 ,45 יז ,טרָאד (**



 ןיד רָאג אב ַא 8

 טייהיירפ רעשיטילאּפ רַאטנעמעלע רעד טָא טימ זַא ,רעקלעפ עשיאעּפָארייא-ב"ועמ

 .ריט רענעפָא ןַא ךרוד יו הכרב-לזמ ןוא קילג טינ רעיש ןבעל ןיא ןיירַא טמוק

 יענ םעד טומ ,ןטייהנגעלעגנָא יד טימ ןעוועג טנַאקַאב טוג ןענייז סָאװ יד

 יָאמעד ענעפורעג ױזַא יד ןיא ןטכיש עקירעדינ יד ןופ בצמ ןקידהרצ ,ןקידכעב

 קיצניו טַאהעג ןבָאה (1888 ייב ןטלַאה רימ) ןרָאי ענעי ןיא רעדנעל עשיטַארק

 -עג טינ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,לעטשנייא ןשיאעּפָארייא-ברעמ םעד רַאפ תולעפתוד

 ןקידנעלכיימש-טינ-טייו םעד ןטימ "ברעמ , םעד טנכיײצַאב עקַאט ןוא טמעש

 -ברעמ רעד ןופ רעלדַאט ןוא רעפמיש יד טָא רעבָא ,"רעטליופרַאפ , ויטקעידַא

 -עלע ערענָאיצקַאער יד וצ טרעהעג בור'פ ןבָאה עיצַאזיליוויצ רעשיאעּפָאריײא

 ןיא ןבָאה ןלַאקידַאר יד .ןעגנוריּפורג עכעלנע ןוא ןליפדָאװַאלס יד יװ ,ןטנעמ

 -ייא ברעמ רעד ןופ רעגנעהנָא יד וצ טגנַאלַאב טייחרעמ רעקידנגעוורעביא רעייז

 עקַאט ךיז ןבָאה ייז .ריפפיוא ןוא ןטיז ,ןטרעוו עריא ןוא רוטלוק רעשיאעּפָאר

 .("קינדַאּפַאז ,) "סעקינברעמ , ןפורעגנָא

 ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןלַאקידַאר עשידיי עלַא טעמכ יװ ,.י ,ש

 -ייז סָאװ יד וצ טרעהעג טָאה ,דנַאלסור ןקידהאמדץרַאוװש ןשירַאצ ןטימ ןובשח

 טשרעהעג טָאה סָאװ טזיהיירפ רעד רַאפ טרעטסיײגַאב קרַאטש רעייז ןעוועג ןענ

 | ,רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק עטלקיװטנַא-ךיוה יד ןיא

 . -עג סקירעביא ןעוועג טינ זיא סָאװ ,טנעגילעטניא ןטנעיילעגנָא םעד רַאפ

 -יירפ יד ןַא ,ןפיירגַאב וצ טכייל טינ ןעוועג זיא ןסיוו ןשיגָאלָאיצַאס ןיא טלוש

 ןטכיש עקירעדינ יד וצ סַאלק ןרעכעה םעד ןופ ןרָאװעג ןבענעג ןענייז ןטייה

 ןעועג ןיא עיציזָאּפ ענעביוהרעד ןייז יו םעד ךָאנ טשרע ןסַאלק-סקלָאפ יד ןופ

 ט ג רעמ ךיז טָאה רע זַא ,טעוועדנופעגנייא רַאבלסיירטעצמוא ױזַא ,טסעפ יױזַא

 "לטעטש ןייז ןײטשַאב , טנעקעג טָאה רע .עיצקעטָארּפ רעשידירוי ןיא טקיטיינענ

 יצעועג ןייר ַא ןופ ןעגנוצינערגַאב עלעיצעּפס וצ קידנעמוקנָא טינ ךעלטפַאשטריוו

 ,רעטקַאראכ ןכעל

 רעק'"נשרעה רעד ןזַא תודע ןגָאז ןעננוצינערגַאב-טייהיירפ עשידירוי יד

 ן-ָאב ןשינַאלָאיצַאס םעד ןיא טלצרַאװעגנייא ףיט טינ ,קידרעבַאלש זיא סַאלק

 ןוא ץעזעג םענעבירשעג ןופ ףליה רעד ןָא ןייגַאב טינ טושּפ ךיז ןעק רע זַא ױזַא

 .ןטייז עלַא ןופ ּפֶא םיא ןטיה סָאװ ,ןעגנומיוצמורַא עלעיצעּפס

 יירעפַאלקש ןוא םוטנגייאבייל ןופ ףַאשּפָא רעד זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא,)

 'עפַאלקש ןופ םערָאפ רעזָאלצונ ,רעטבעלעגּפָא ןַא ןופ הַאשּפָא רעד זיולב ןעוועג

 .םוטנגייאבייל ןופ ףַאשּפָא רעד ,"ןפַאלקש לָאצ ערעסערג ַא םורַא טמענ סָאװ ,ייר

 ןבָאה ןרַאטַאט רעמירק יד סָאװ םעד וצ ךעלנע רָאנ ןיוש זיא טפַאשטכענק ןוא

 זכַאלפ יד ןדיינשוצפיוא ןסָאלשַאב ןבָאה ייז ןעוו .ענעגנַאפעג ערעייז וצ ןָאטעג

 ךָאנ .סעקלעכעטש עטקַאהעצ טימ ןטינשפיוא יד ןליפנָא ןֹוא םיפ ערעייז ןופ

 קירטש יד ענעגנַאפעג ערעייז ןופ .ןעמונעגּפָארַא יז ןבָאה עיצַארעּפָא רעקיזָאד רעד

 ןיא יײרעּפַאלקש ןוא דנַאלסור ןיא םוטנגייאבייל ןופ ףַאשּפָא רעד םנה ,ןטייק ןוא

 "כרוד רעבָא סע ןיא טּפַאשטכענק ןופ עמרָאפ עטלַא ןַא טקיטייזַאב טָאה עקירעמַא

 ןבָאה ןכַאלפסופ יד ןיא סעקלעכעטש יד ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןרָאװעג טהיפעג



 ךפ ןפַאש טא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יטסװטטנַאי .ש

 יד זַא רעכיז טולָאסבַא ןייז טנַאקעג טָאה עמ ןוא ןצכעליוושעג טכַאזרוארַאפ
 ,ןטייק ןָא ןוא קירטש ןָא ןענייז ייז שטָאכ ןפיולטנַא טינ ןלעוו ענעגנַאפעג-ודמחלמ
 | (* ,"טעברַא רעייז טימ ןייגנָא ןלעוו ייז ןוא

 ןטייק ןייק טינ ףרַאד עמ ,ענעגנולעג ַא רעייז זיא עיצַארטסוליא סיָאטסלָאט
 טינ רע ןעק אליממ ןוא סיפ עטנוזעג ןייק טינ טָאה ףַאלקש רעד ואוו ןטרָאד
 ,עיצקַא-סגנונירטנַא ןייק ןעמענרעטנוא

 -םעלקריוו רעד וצ רעטנענ זיא סָאװ ליּפשייב רעדנַא ןַא ןעגנערב ןלעוװ רימ
 -טפַאשטריװ ןייר ןופ רָאנ ןשיגָאלָאיזיפ ַא ןופ טינ זיא ?עיצַארעּפָא , יד ואוו ,טייק
 ,רעטקַארַאכ ןכעל

 יד טינ לי רע ,רעסע-רעכוזַאב עמערָא יד ןסילשסיוא לי ןַארָאטסער ַא
 ןביירטרַאפ רעכיז טעװ טייהנזעוונָא רעייז תמחמ םינצבק ןופ גנוריזינָארטַאּפ
 -םייפ זיא סע עכלעוו ןופ ,טרָאס ןרעכעה ַא ןופ רעכוזַאב יד ןזָאלוצ טינ רעדָא
 ערעסעב ןוא זייּפש ערעסעב ןביולרעד ךיז ןענעק ייז לייוו ,ןענידרַאפ וצ רעט
 זַא גנונעדרָארַאפ ַא סױרַא רע טיג ?לַאפ ַאזַא זיא רע טוט סָאװ זיא .גנונידַאב
 -נײרַא טינ רעהַא ןרָאט ,ןטערטרעבירַא טינ לעוװש ןייז ןרָאט טייל עמערָא ןייק
 ,ןעמוק

 ןוא רעסעב ליפ ןיא סָאװ ןפוא רעדנַא ןִא ףיוא ליצ ןייז טכיירגרעד רע
 ןֵא .וינעמ ןפיוא ןזיירּפ עכיוה טלעטש ןוא ץַאלּפ םעד סיוא טצוּפ רע ,רערעכיז
 טָאה אליממ ,ןויירּפ עכיוה עכלעזַא ןלָאצ וצ ןביולרעד טינ ךיז ןעק ןַאמערָא
 ,ןסע טינ רעהַא רע טמוק .ןָאט וצ סָאװ טינ ָאד רע

 -גשרעה רעד רעקיטכיר רעדָא ,עצנַאנ ַא סלַא טפַאשלעזעג ַא טוט ענעגייא סָאד
 -יזַאּפ עכעלטפַאשטריװ ענייז טקרַאטשרַאפ רע .רעריא סַאלק רעקידנריּפנָא רעקיד
 ןייק ןיהַא ןבָאה טפַאשלעזעג רעד ןופ ןטסַאלּפ עקירעדינ יד זַא ,ױזַא םעיצ
 קורד ַא סיוא רע טביא סעיציזַאּפ עשימָאנָאקע עכיוה ענייז ךרוד ןוא .טירטוצ
 -מוא טימ ןגיוא יד ןסיירפיוא טינ ףרַאד רע ןוא ,ןלעטשנייא ןשיטיִלָאּפ םעד ףיוא
 .ןזַאקוא עקידרשוי

 -טלעג וצ ןלעפ סע ביוא ,גנולמַאזרַאפ ןופ ,עסערּפ ןופ ,טרָאװ ןופ טייהיירפ
 ,ריּפַאפ ןפיוק וצ רעדָא ,ןעלמַאזוצפיוא ךיז ואוו לָאז ןרַאפ ןלָאצַאב וצ ןעלטימ
 -עלטפַאשלעזעג ןָא רעטרעוו עטסוּפ ןביילב --- קורד ןרַאפ ,ץַאז ןרַאפ ןעניױלַאב
 ףוס ןוא ןעגנערטשנָא ךיז ןלעװ ןטכיש ערעקירעדינ יד ביֹוא ןוא .תושממ רעכ
 יז זַא ױזַא ןעלטימ עטרעדָאפעג יד ןּפַאשוצנייא ךיז ןעגנילעג ייז טעוו ףוס לב
 ףיוא גנוקריוו ַא ןביאסיוא ןוא ןטייהיירפ יד טָא ןריזילַאער ןענעק ןיוש ןלעוו
 {לעוו ,ןסַאמסקלָאפ ערעטיירב יד ןֹופ ןעגנומיטש ןוא ןעגנוניימ ,ןעגנוגייצרעביא יד
 רעייז ןיא ןבאה ןוא לַאנַאסרעּפ טּפַאשרעריפ םעד ןדליבסיוא ןלעװ סָאװ, יד םִא
 -עלַאב קיסעמ יֹוזַא ןוא קיצייגטלעג ןרעוו ןיילַא ,ןעמוס עשּפיה יד עיציזַאּפסיד
 סָאװ ןייז טינ טעװ סע זַא ,שינָאלָאעדיא שיטילָאּפ טריציטסעמָאד יױזַא ,שיסַאכ

 ךנַאב .קרעװ ,34 יז ,"טייצ רעזדנוא ןופ ײרעּפַאלטש יד , ,יָאטסלָאט .1 .ל 5
 .(עבַאגסיוא עשילגנע) .ןפוּפ ןָאטסָאב ,לייט רעטייװצ ,12 |
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 .-עגסיוא עגעי טָא ןופ ןסינעג ןוא ןכיורב רעייז רַאפ ןקערש וצ סקירעביא ךיז

 .ןטייהיירפ עטנכער

 . .ש זדנוא טלייצרעד "טרָאװ ןופ טייחיירפ , טימ גנורַאפרעד ןייז ןגעוו

 ךיא ...ןייז טלָאזעג טָאה ,רעקיטכיר ,ןעוועג זיא גַארטרָאפ רעטשרע ןיימ ,,

 ,הביס רעקיצנייא רעד בילוצ ןוא .טינ ךיא בָאה טדערעג ?ייוו ,ןייז טלָאזעג גָאז

 ךלַאקָאל רעד ןוא ,לַאז ןרַאפ ןלָאצַאב וצ ןסעגרַאפ טָאה טעטימָאק רעד סָאװ

 טלָאצַאב ריא רעדָא :זָאנ רעזדנוא רַאּפ ריט יד טכַאמעגוצ טושּפ טָאה רעמיטקנייא

 | ,לַאקָאל םעד טינ טגירק ריא רעדָא

 רעד רַאפ .םלוע רעשּפיה ַא ןענַאטשעג ןיוש ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 ..לאז ןרַאפ ןלָאצַאב סע פרַאד ךיא זַא קידנעניימ ,רימ ףיוא קידנטרַאװ ,ריט

 ייוצ עקיטיינ יד טַאהעג רָאנ טלָאװ ךיא ןעוו ,ןָאטעג ןרעג סע טלָאװ ךיא ןוא

 ,טַאהעג טינ רעבָא ייז ךיא בָאה ,רעלָאד

 סָאװ) גנולמַאז-טלעג יד ןכַאמ טציא לָאז עמ ןא ,ןגָאלשעגרָאפ טָאה רענייא

 -נײרַא טינ גנולמַאז יד רעבָא טָאה ,(גניטימ ןכָאנ ןבַאמ ךעלטנייוועג טקעלפ עמ

 -נַאנופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה םלוע רעד ,רוציקב ,רעלָאד ַא יו רעמ טכַארבעג
 א ,"ןייגרעד

 טינ םיא טָאה גנוריגער יד שטָאכ ,ןטלַאהעג טינ רע טָאה גַארטרַאפ םעד

 יִאֹּפ ַא יװ רמוש רערעגנערטש ןוא רערעקרַאטש ַא זיא תולד רעבָא ,טרעטשעג

 | .טנַאיציל

 ןרַאומעמ ס-.י .ש ןופ לייט רעטסערג רעד זַא ןביירטרעביא ןָא ןגָאז ןעק'מ

 סע רעווש יו ןרעדליש זיא סָאד ןוא ךַאז רעלַאנידרַאק ןייא טימ ּפֶא ךיז םיִג

 רעד רַאַפ טכעפעג סָאד טָא ןעמוקעגנָא ןדַארעמַאק-ננוניזעג ענייז ןוא םיא ןיא

 ןיולב טינ סערּפ ןופ טייהיירפ יד טָא ןצונוצסיוא טייקכעלגעמ רעד רַאּפ ,סערּפ

 ,לעוטקַאפ עקַאט רָאנ שירירוי

 .ב

 שרעדנַא יא .י .ש

 ןטנערוטס ,ןטסיזַאנמיג עשיסור ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסרעמ יד שטָאכ,

 -עברַא עלַא ןעוועג קרָאידינ ןיא ,טקיצ רענעי ןיא רעבָא ייז ןענייז ,רערעל ןוא

 (= ,"רעט

 ןיא רעטעברַא ןעװעג ןענייז ןטנַארגימע עשיריי יד ןופ לייט רעסיורג ַא

 ןענייז ,תוכאלמ-ילעב ןייק ןעװעג טינ ןענייז סָאװ ,ענעי וליפא ןוא ,םייה רעד

 ,הכאלמ רעד וצ ןעמענוצ ךיז ןעוועג ןעגנואווצענ ,טייהרענירג עקירעמַא ןיא ,ָאד

 .12 'ז ,ךוב .טיצ ,י .ַש (*

 ,61 'ז ,טרָאד (*
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 *סטעּברַא ןיא- ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענייז ןשטנעמטפול ,סרעשטעװקקנַאב

 תמחמ טינ דנַאלסור ןופ ןפָאלעג ןענייז סָאװ ,ךס א ןעוועג ןענייז וצרעד ,ןשטנעמ

 -ַאֹּפ , ןעוועג ןענייז ייז ,ןעגנוגנידַאב עשיטזלָאּפ יד בילוצ רָאנ ,טיונ רעשימָאנַאקע

 קידנעמיװשרעבירַא ןוא ,ןײֿמעגלַא ןיא ןטנַארגימע יו רעמ- "ןטנַארגימע עשיטיל

 םוקמ ַא ,טרָא-סגנונירטנַא ןַא ןענופעג ,עקירעמַא ןיא ,ָאד ייז ןבָאה ,םי םעֹד
 ייז ןוא ,דנַאלסור ןֹיא ןבילבענ ןזיא .ערעייז המשנ יד רעבָא ,ףוג ןרַאפ החונֿמ
 יי .-,סעיצידַארט עשידנעלסור יד טימ טבעלעג ןבָאה

 -עג טָאה יז רעכלעוו ןוֿפ ,גנושרעה-טסבלעז ַא טגָאמרַאפ טָאה דנַאלסור = |
 -לעפ יד ןופ ,דנַאל ןופ עבַאנפױא-טּפיוה יד ןעוועג זיא סָאד ,ןרעוו רוטּפ טפרַאד
 ,עטנוזעג ןוא עקידעבעל ,עשירפ ,עגנוי סָאד-לַא ןוא ,ןטרָאד ןעניואוו סָאװ ,רעק
 -וצּפִא -- קעוװצ םעד רַאפ טריזיליבָאמ סע טָאה ,טַאהעג טָאה דנַאל סָאד סָאװ
 -וט סָאװ ,סווָאנַאמָאר יד ןֹופ ,שינעקישנָא רעשירָאטסיה רעד ןופ דנַאלסור ןקינייר
 דנַאלסור ןיא ערעפסָאמטַא יד ןוא ,רָאי טרעדנוח יירד םורַא דנַאל סָאד ןריזינַאר
 ,עסייה קיצלעמש ַא ,עסייה ַא ןעוועג זיא

 -ָארּפ עשימָאנָאקע ןעמוקעגוצ ןיא עגַארפ רעשיטילָאּפ-ןײמעגלַא רעד וצ
 רעבָא ,ןטעטירָאנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ענַארפ יד ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןופ ןעמעלב

 -עג רעד ןענַאטשעג זיא ןערב-ןענוז ןיא ;ןטָאש ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ץלַא סָאד
 | !ןַאריט םעד טכינרַאפ !ןָארט םעד םוא ץריטש :;טָאב

 | .רעביפ ןרענָאיצולָאװעד ַא ןיא יו ןעוועג זיא דנַאל עצנַאג סָאד ןוא
 -יט רעד ןיא לַאוװק ןייז טַאהעג תמאב טָאה סָאװ ,םזירַאנָאיצולַאװער רעד

 ךיז טָאה ,עיצוטיטקניא עטכעלענּפָא ,עטלַא ןַא ןעמַארוצּפָא שינעפרעדַאב רעפ
 ןַא טימ טנערבעג ןבָאה ייז ,ןלַאעדיא ערעכעה וצ ,ןעעדיא ערעדנַא וצ טפעהַאב
 םעד ןיא טריצעג ךיז ןוא ןדנוצעג ךיז ,ןרָאצמירג ןיא טרעקַאלפעג ,דלודעגמוא
 | ,ןצילב יד ןופ רילָאק-םַאלפ

 -עוועג ,ןטנענעלעטניא ענעמוקעגרעבירַא יד ןופ לָאצ עשּפיה ַא טגָאזעג יו
 עקירעמַא ןיא ןעמוקנָא ןכָאנ ןבָאה ,רערעל ,"סנרעטסקע , ,םירוחב-הבישי ענעז
 טריזירַאטעלָארּפעד ךיז לייאעג ןיא ךָאנרעד ןוא טריזירַאטעלָארּפ לענש ףיוא ךיז
 -ָאװדַא ןליפַא ןוא רעקיײטּפַא ,ןטסיטנעד ,רעקידעמ ;ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןרָאװעג ה"ד

 יי : .ןטַאק

 ,םענעמוקעגרעבירַא םעד טריזירַאטעלָארּפ עקירעמַא טָאה בייהנֶא ןופ ביוא

 ןטשרע ןייז וצ קירוצ טרעקענמוא ה"ד ,טריזירַאטעלָארּפעד ךָאנרעד םיא יז טָאה
 ,טסַאּפעגנײרַא ךיז ןטייקיאעפ ןוא גנואיצרעד ןייז טיול טָאה רע ואוו דנַאטש

 -נַאװרעביא ןופ טקודָארּפ ַא ,עכעלטסניק א קידנעייז ,גנוריזירַאטעלָארּפ יד

 טָאה ,הביבס רעדמערפ ַא ןיא ןלַאפניירַא ,גנורירגימע ןופ טקַא םעד ןופ ,גנורעד

 -וצ א ,סעצָארּפ רעטרעקרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןוא ןלעטשּפָא טזומעג ךיז

 ןענייז "ןטנענגילעטניא; יד ,ןעייר עקידנטעברַא יד ןופ לַאפסױרַא ןַא ,סולפקיר

 ייז עכלעוו ןשיווצ רעטעברַא יד ןופ רעריזינַאגרָא ,"רעריפ , ,הליחתכל ,ןרָאװעג

 -עד עלופ יד רָאפ טסוק ךָאנרעד .קילעפוצ ןוא קילייוטייצ ןעניפעג ךיז ןבָאה
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 ,ןטַאקָאװדַא ןרעוו ייז טּפַאשרעטעברַא רעד ןופ ןײנקעװַא ןַא ,עיצַאזירַאטעלָארּפ

 .טיילסטפעשעג ערעדנַא וליפא ןוא ןטַאדעטיל ,רעטכיר
 רע ?פיוו ,ןבענעגנייא טינ ןצנַאג ןיא עיצַאזירַאטעלָארּפ יד ךיז טָאה ןדי .ש

 טָאה רע לָאמ לפיוו ,טננערטשעגנָא טינ ךיז טָאה רע לפיוו ,טימעג טינ ךיז טָאה

 ַא ןענרעלסיוא טנעקעג טינ ךיז ,ןזייווַאב טנעקעג טינ סע רע טָאה ,טריבורּפ טינ

 טינ ןיטולחל ןיא רע .רענרעל ליפוצ ,שטנעמיךוב ליפוצ ןעוועג זיא רע ,הכאלמ

 | .טעברַא רעשיזיפ וצ קיאעפ ןעוועג
 ןעמוקעגייב יװ טינ יוװ רשפא ךָאנ רע טלָאװ טייקיאעפמוא יד טא רעבָא

 ,רעירָאטעלַארּפ ַא ףיוא "ןדיינש ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה , רע זַא ךיז טכוד ןוא

 דלַאב ןרעוו וצ געוו ןפיוא ןעוועג ןיב ךיא , :סיוא ךיז טסירד .י .ש יוװ ,רעדיינש

 -נַאגעג ץלַא ךיז טכוד זיא (* ,"סנפיוה עצנַאג דלָאג טרַאש סָאװ ,רעכַאמקוָאלק ַא

 עמ ,גנורעדינרעד ַא ןופ טנעמָאמ א טשימעגניירַא ,רעבָא ,ךיז טָאה ,הרושכ ןעג

 ןוא .ןעגנילשּפָארַא טנעקעג טינ רע טָאה סָאד ןוא .ןעוועג דובכב ענופ םיא טָאה

 | .ןַאּפש ןשירַאטעלָארּפ ןופ סיורַא זיא רע

 זיא ,טעברַא רעד וצ טצעזעג ךיז רָאנ בָאה ךיא יװ ,גָאט ןטירד םעד ףיוא ,

 -נערב ריא לָאז ךיא .טדנעוועג רימ וצ ךיז ,ּפַאש ןיא ןפאלעגניירַא עטסָאבעלַאב יד
 .רָאטס ןופ ףייז ןעג

 .ןנָארטרַאפ טנעקעג טינ רעמ ןיוש ךיא בָאה סָאד

 ןדליו ַא טימ ןסָאשענסיוא ךיא בָאה -- !תרשמ רעייא טינ ןיב ךיא ---

 .ּפַאש םעד ןזָאלרַאפ ןוא ןישַאמ ןיימ ןופ ןביוהעגפיוא ךיז בָאה .ןרָאצ

 (** ,"רעכַאמקוָאלק סְלַא ערעירַאק ןיימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ױזַא ןוא
 טלציוועג ךיז טָאה עמ עכלעוו ןנעוו םירפס-שורד עקידלוּפלּפ עשינבר ןַארַאפ

 ןזיװַאב םיא ךיז ןבָאה סָאװ יק סהערּפ "םהיתוטישל ןעיינ , טרָאד זַא טגָאזעג ןוא
 ןסיזעט עשידומלת עסיוועג טימ םכסה ןיא ןעלדנַאה ייז טסייה סָאד .םולח ןיא

 | .סעיסוקסיד עשימעדַאקַא ןיא עטכַארבעגסיױורַא

 יייטש ןכעלנע ןַא ףיוא ןעלטשּפסיוא סעּפע ךיוא ךיז טזָאל ,ָאד השעמ יד-טָא |
 / .רעג

 ןטיול ןטלַאהעג טָאה ,סָאבעלַאב:רעדיינש ןופ בייו יד ,עטסָאכעלַאב יד

 זיא רעטעברַא ןַא זַא ןטלַאהעג טָאה יז .טעברַא-ןיול ןופ סַאפפיוא ןשיטסיסקרַאמ

 רעד ,ןטעברַא וצ ןעגנודרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ןהעש יד ןופ ךשמ ןיא ףַאלקש ַא

 רעד ןיא זיולב זיא ףַאלקש ןכעלקריוו ַא ןוא רעטעכרַא-ןיול ַא ןשיווצ דיישרעטנוא
 .יַאב ַא ןופ םימוחת יד ןיא ףַאלקש ַא זיא רעטעברַא-ןיול רעד ,עירָאנעטַאק-טייצ

 -רעד .גנַאלסנבעל ַא סע ןיא ףַאלקש רעטכע רעד תעשב ,טינשּפָא-טיײצ ןטמיטש
 -יז טנרעל רע ןמז לכ ,ףַאלקש ַא רעכיז ךָאד זיא רע "גנוינרעל , ַא ךָאנ טּפיוה

 :רַאֿפ וליפא ,םיא טסייה עמ סָאו ,ץלַא ןָאט וצ בייוחמ רע זיא הכאלמ יד

 ןטרָאס עֶלַא ןיינ ,ןפיוקנייא ןייג ,ףַאשעמָאּפ םעד ןנָארטסיױרַא ,עלעפוע סָאד ןניוו

 .55 יז ,טרָאד (*

 .56 'ז ,טרָאד 5
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 טרעדליש סע יו ,לרעטכעט ריא רַאפ וליפא ןוא עטסָאבעלַאב רעד רַאפ ןתוחילש

 עקַאט זיא סָאד ןוא "ןיילַא, ךוב ןייז ןיא דלעפנזָאר הנוי טפַאהרעטסיימ זדנוא
 ַא ןוא ,ןטַאטשרַאו עשידנעלסור שידיי יד ןיא גהנמ רעטרילבַאטע רעד ןעוועג
 | | .ןיד ַא טרילבַאטע גחנמ

 ןעגנודעג זיא רע ה"ד ,רעטעברַא-ןיול ַא זיא רע זַא ןטלַאהעג טָאה .י .ׁש

 -ַאב ןוא גָאט ןופ ןהעש עטמיטשַאב ןופ ךשמכ עיצקנופ עטמיטשַאב ַא ןריפוצסיוא

 רע זיא הכאלמ רעוויטיניפעד ןייז בלַאהרעסיוא ןוא ךָאו רעד ןיא געט עטמיטש

 ןיא זיא סָאװ "?גניינרעל , ןייק רַאפ טכַארטַאב טינ ךיז ןוא ,ןגלָאפ וצ טינ יירפ

 .םיא טסייה עמ סָאװ ץלַא ןָאט ףרַאד ןוא תרשמ ַא ןופ הניחב רעד
 רעמיטננייא רעד זַא טרעדָאפ שינעטלעהרַאפ רעד טָא ןופ גנוצעזרָאפ יד ,!

 רע ןעוו תמחמ ,דָאירעּפ ןטמיטשַאב ַא רַאפ ןפיוקרַאפ יז לָאז טפַארקסטעברַא ןופ

 ןעיידפ ַא ןופ טלדנאװרַאפ ןרעוו רע טלָאװ לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא יז טפיוקרַאפ

 (* ."הרוחס ַא ןיא --- הרוחס ַא ןופ רעמיטננייא ןַא ןופ ,ףַאלקש ַא ןיא ןשטנעמ
 ןעו טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא רעבָא ,טייצ ןיא טניל דיישרעטנוא רעד ןכל

 .ףַאלקש ַא וצ ךיילנ רע זיא טפיוקרַאפ זיא טפַארקסטעברַא סרעטעברַא םעד

 ײרעּפַאלקש ןוא טפַאשנעגנודעג ןשיווצ קוליח רעד ,קיטכיר טינ זיא סָאד =
 -ַאס ןרַאפ ךעלטנזעוו זיא סָאװ גנוקנערשַאב-טייצ רעד טימ סיוא טינ ךיז טּפעש

 -סיזקע טלָאװ ךַאז אזַא ןעוו ,גנַאלנבעל ַא רַאפ וליפא טפַאשנעגנודעג .טַאירַאל

 ןייק ןרעוו טינ טלָאװ ,םעטסיפ רעכעלטפאשטריוו רענעבעגעג רעד רעטנוא ןריט
 -נודעג רעלעירטסודניא טימ ןדנוברַאפ זיא גנוקנערשַאב-עיצקנופ ַא .יירעפַאלקש

 -סיס-יירעפַאלקש רעד ןיא אצמנב ןעוועג טינ ןיא עיצַאטימיל יד טָא .,טפַאשנעג

 -רעד וצ ,טעברַא עסיוועג ַא ןָאט וצ רעטעכרַא םעד טגניד סָאבעלַאב רעד .םעט

 רעטעברַא רעלעירטסודניא רעד .אדבוע עוויטיניפעד ַא ,עיצקנופ עסיוועג ַא ןליפ

 ץוחמ ךיז טניפעג עכלעוו ,טעברַא ןייק טנַאקירבַאפ ןרַאפ ןָאט וצ בייוחמ טינ זיא
 םתס ןנלָאפסיוא ,גנַאנ ַא םיא רַאפ ןייג טינ ףֵרַאד רע זיירק-ךַאפ ןטסיטשַאב ַא ןופ

 -עּפס רעד ןופ בלַאהרעסיוא .ןגלָאפ וצ םיא בייוחמ טינ ללכב זיא רע .תוחילש ַא

 רעיירפ ַא יו "רעגניד , םעד דגנכ רענעגנודעג רעד טייטש גנוקיטפעשַאב רעשיפיצ

 .טקעיבוס רעשימָאנָאקע רעקיגנעהּפָאמוא ןַא יוװ ,ןַאמ

 טנַאזעגּפָא שירָאנעטַאק ךיז טָאה רע ןעוו .י .ש טּפיױהַאב טָאה סָאד ןואי

 ןופ םוחת ןיא טסַאּפעגניירַא טינ ךיז טָאה סָאװ ,גנונעדרָארַאפ ַא ןגלָאפוצסיױוא

 .רעכַאמקוָאלק ַא יװ ןבַאנּפיוא ענייז
 ןייז סָאבעלַאב ןייז וצ טינ טפיוקרַאפ רעטעברַא-ןיול רענעגנודרַאפ רעד

 זיא טפיוקרַאפ רעטעברַא-ןיול רעד סָאװ .ןבָאה ליווװ סקרַאמ יוװ ,טפַארקסטעברַא

 עטמיטשַאב ןופ .ןטקעפע-סטעברַא עטמיטשַאב ןופ טעטיטנַאװק עטמיטשַאב ַא

 -יפעד טפיוקרַאפ רע .טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ טרעדנוזעגּפָא ןענייז סָאװ ,תולועּפ

 -נירַא ןענייז סָאװ ,סעיצַאלוּפינַאמ עוויטיניפעד ,ןטקַא עויטַאמרָאפסנַארט עוויטינ

 טא קנַאדַא סָאװ ,לַאירעטַאמ ןעיור ןופ טעטיטנַאװק רעטמיטשַאב ַא ןיא טניילעג

 .עגאקיש 1906 (עבַאגסיוא עשילגגע) 186 יז | ,לאטיּפַאט ,סקרַאמ (*



 וצ ?גוסמ זיא סָאװ ,לקַיטרַא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא טרעדנעעג ךיז טָאה ןטקַא יד

 -עמונעגנָא רעקינייוו רעדָא רעמ א ףיוא ןשינעפרעדַאב עכעלשטנעמ ןקידירפַאב

 : : 2 .רענייטש םענ
 יא טכערעג ןעוועג ןענייז עטסָאבעלַאב יד ןוא סקראמ יצ ,ױזַא יצ ױזַא

 -ָארּפ ןייק זיא .י .ש -- טכערעגמוא יצ ,טטַאשנעגנודעג ןופ שטייטסיוא רעייז

 ןוא טנרעלענסיוא טינ ךיז ךַאּפסטעברַא ןייק טָאה רע ,ןרָאװעג טינ רעירָאטעל
 -ציוש רעקיטלָאמעד ןופ טעמָאכ ןיא ּפָאק ןקיקענטרַאה ןייז טקעטשעגנייײרַא םינ

 | .ןטַאטשרַאװ יד ןיא ָאד טשרעהעג טָאה סָאװ ,םעטסיס

 'אק רעטונ ןייק ןיוש לעװ ךיא זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה רעבָא טלָאמעד

 -עג עקיטיינ יד טלעפעג טושּפ רימ טָאה סֶע ;ןרעו טינ לָאמ ןייק רעכַאמנעּפ
 ןצנַאג ןיא רעטעברַא ןַא ןייז וצ עיציבמַא עקידרעירפ ןיימ ךיז טָאה ךיוא ,דלוד

 ןטערטניירַא ךיוא ןוא ,שילננע טונ ןענרעלסיוא ךיז ?עוו ךיא ,רימ ןופ ןָאטעגּפָא

 | יי (* ,"טעטיסרעווינוא ןיא
 ןוא ןרידוטשסיוא ןֹוא ןרידוטש וצ ?ןָאט וצ ןבילבעג םיא ןזיא סָאװ ןכָל

 ןטייוצ םעד טָא ךיוא טָאה רע רעבָא ,ערעירָאק ַא ןכַאמ ,לַאנָאיסעּפָארּפ א ןרעוו

 ,ןפרָאװרַאפ וויטַאנרעטלַא רעד ןופ ןרָאה ןקידעשזדָאב -

 וצ -- קשח ?קיטש ַא ,רעקיטכיר --- קנַאדעג ַא טָאהעג לָאמַא בָאה ךיא;

 -ענוצ ףימ ןבָאה ,טנעקעג ךימ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ליפ ,טַאקָאװדַא ןַא ןרעוו

 -ַאב ןיימ בילוצ זַא קידנביילג ,עיסעפָארּפ ןיימ רַאפ רוטַאקָאװדַא ןכַאמ וצ טחהער

 .ןענעכייצסיוא רָאנ ךיז ךיא לעוװ ..,,ןיזפרַאש ןיימ בילוצ ןוא טײקמַאזדער

 -ענ ךימ טָאה (1887 רעריטרַאמדָאנַאקיש) סעצָארּפ-ןטסיכרַאנַא רעד רעבָא;

 ץלַא ןגעק ןוא ץעזעג ןעמָאנ ןרעטנוא טייג סָאװ ,ץלַא ןסַאה קרַאטש יױזַא טכַאמ

 ךיא בָאה רעדיוש ןופ ליפעג ַא טימ רָאנ זַא ,םיא טימ ןדנוברַאפ גנע זיא סָאװ

 .עיסעפָארּפ רעד ןופ ןטכַארט טנָאקעג

 ףיוא רָאנ ,רעטכיר יד ףיוא זיולב טינ ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה סָאה ןיימ ,

 רעיִאפ יד -- ץעזעג םוצ גנואיצַאב זיא'ס רעכלעוו ןיא ןעייטש סָאװ עלַא

 ,ןגיֹוא עניימ ןיא ןענייז עלַא --- עלַא ,ןסָאלשעגסױא טינ ,ךעלריטַאנ ,(ןטַאקָאװדַא)

 רעכעלטפַאשלעזעג רעטסגרע רעד ןופ (רעכַאזרוארַאּפ) יד ןעוועג ,טייצ רענעי ןיא
 ןגרָאמ ךָאד ןָאק טנייה ןופ רעיִאל רעד ,טריטנעמוגרַא ךיא בָאה ,םערָאװ .הכמ

 -מוא םעד טנייה טקידייטרַאפ סָאװ רעיִאְל רעקיבלעז רעד ןוא ;רעטכיר ַא ןרעוו

 -לושמוא ןקיבלעז םעד ןגעק גרטקמ ןטש רעד ןגרָאמ ןרעוו ךָאד ןָאק ,ןקידלוש

 (* ,"רָארוקָארּפ ַא ןופ עלעטש יד ןגירק טעװ רע ןעוו ,ןקיד
 ןסימָארּפמָאק ענייק ףיוא ןייגנייא טלָאװעג טינ ןוא טנָאקעג טינ טָאה .י .ש

 | .ןעננונייצרעביא עשיטסיכרַאנַא ענייז ןוא ןסיוועג ןייז טימ

 ןופ ןטלַאהעגקירוצ םיא טָאה סָאװ דנַאטשמוא ןַא ךָאנ ןעמוקענוצ זיא ָאד

 .ערעירָאק ַא ןכַאמ וצ ןכוז

 .09 יז ,טרָאד (*
 .18 יז ,טרָאד (=
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 יד ,שינערעקרעביא ןַא ברע ךָאד טייטש עמ ?סע ןעמ :.ףרַאד סָאװ .ףיוא

 רעד ןופ ריט ןיא טּפַאלק ןוא רעמַאה:סטעברַא ןטימ טייטש עיצולָאװער עלַאיצַאס

 .ןפֹורּפָא ךיז ףרַאד ןוא ןּפַאלק סָאד טרעה ןרעיוא טָאה סע רעוו .,טֿפַאשלעזעג

 ןנא .ןענעפערעדנַאנופ שזעטסַאנ ךיז לָאז ריט יד זַא ץְלַא ןָאט ןוא  ךַאוו .ןייז

 : ,ןריפנַײרַא יז

 ןעייטש .רימ זַא ,ןביופנ ןקידטסֿפָאמער ןיימ ןיא טקרַאטשעג טָאה ךימ סָאװ;

 ךיא סָאװ סָאד ןעוועג ,סנטשרע ,זיא עיצולָאװער רעד ןופ לעווש רעד ףיוא ןיוש

 -כרוד ךַאז עטכייל קיסעמשינעטלעהרַאפ יא רַאפ עיצולָאװער יד ןטלַאהעג בָאה

 ,ןריפוצ
 -ברוד טכייפ רעייז ראפ עיצולָאװעד יד ןטלַאהעגנ סלָאמַאד בָאה ךיא ,ָאי,

 דלַאב ךיוא זומ יז ןַא ,טעװ יז זַא טביילנעג ךיא בָאה רַאפרעד ןוא ,ןריֿפוצ

 | .טקַאפ רעטריפענסיוא ןַא ןרעוו

 -ופ רעקידנגֿפָאפ רעד ןיא ,רעפעגמוא ןפָאלעג סלָאמַאד זיא קנַאדעג ןיימ ,

 יד טימ ךיילגרַאפ ןיא עלעפייה ַא ןיולב ןטסילַאטיּפַאק יד ןענייז ?כה ךס :עינ

 עשיגרענע טנזיוט עכעלטע ןיולב גונענ ןיא סע ...ןסַאמ-רעטעברַא עסיורג

 רעצנַאג רעד וצ ףוס ןכיג ַא ןכַאמ וצ ידכ ,טנעה יד ןיא ןפָאװ טימ ,ןשטנעמ

 (* ."הברוח ךרוד ןוא ךרוד רעטליופרַאפ רעשיטסילַאטיּפַאק

 יד טינ זיא טציא ןַא ,ןגָאז ןזומ ךיז ריא טעו ?כש-לעב ַא שטנעמ א יוװ !

 ןיוש זיא יז ,ןינ ;הברוח רעד ןיא גנורעסעברַאפ זיא טינ רעכלעוו רַאפ טייצ

 טינ ךיז ןלעװ רימ ליפיוו ,ןעטַאל טינ ןלעװ רימ ?יפיוו זַא טליופעצ ןוא טלַא

 סע ןיא טזָאלב טניוװ רעד עכלעוו ךרוד ,רעכעל יד ןּפָאטשרַאפ וצ ימ יד ןבעג

 ןגרָאמ ,טכַאמעג טוג ץַאלּפ ןייא ריא טָאה טנייה .טינ הלועּפ ןייק ץלַא רעבָא

 ןיא ,טייז רעדנַא ןַא ןופ ךייא ףיוא טזָאלב סע זַא ,ןקרעמַאב ריא טעוו רעבָא

 ןוא ,ןענעטַאל ןקיביײא םעד ןופ ןרעװ דימ טזומ ריא ,רעהפיוא ןַא ןָא יוזַא
 ַאזַא טימ לווייט םוצ :ןנָאז ךיז ריא טזומ ,ענושמ ןצנאג ןיא טשינ טייז ריא ביוא
 עמ ואוו ,עדייבעג עקיטכערּפ ענייש ַא ןבָאה וצ ךעלגנעמ זיא סע תעב ,הברוח

 ' (=* ,"ןדירפוצ ןוא ךעלקילג ןבעל ןעק

 טָאה ןוא ,חישמה תאיב ןיא המלש הנומאב טביילנעג טָאה יקסווָאנַאי ,ש

 .ןטייוצ ןפיוא גָאט ןייא ןופ חישמ ןלַאיצַאס ןופ רָאפנַא-םוקנֶא םעד טרַאוװרעד

 עטערַאק יד ןטיירנוצ ,רעדער יד ןרימש ןיא ןָאט ףרַאד עמ סָאװ ץְלַא ,ןכ

 .ןריפ וצ ןעגנערב םיא ןוא תוחוכ עלַא טימ ריא ןיא ןענַאּפשנייא ךיז ןוא

 ןוא רעטעּפש ףיוא ןגיילּפָא טינ ךַאז ַאזַא רָאט עמ .געט ערעזדנוא ןיא ךיילג

 . ןגעו ןטכַארט ,ןטייהנגעלעגנָא עכעלנעזרעּפ טימ ה"ד ,עקיטייז טימ ןעמענרַאפ ךיז

 /  .פעטשנייא ןקידנריטסיזקע םעד ןיא ןרעדילנניירַא ךיז ,ןענעדרָאנייא ךיז

 -נערטשנָא ןַא ךָאנ זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ ,טביײלגעג ןבָאה רימ ,ָאי,י

 רעצנַאג רעד רעביא טייהיירפ ןופ ןוז יד ןעניישפיוא ךעלדנע טעוװו סע ןוא ,גנֹוג

 .93 יז ,טרָאד (*)
 ,26 רעמונ ,1891 "דוײרפ רעטעברא, (א+
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 -רוק רעזדנוא) רעטעררַאפ ןוא ןרָאיזַאטנַאפ רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה רימ ןוא ,טלעוו

 תילכת ַא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,זדנוא ןשיווצ עשיטקַארּפ ענעפורעגדוזַא יד (וויס

 -קַארּפ תמא יד רַאֿפ טכַארטַאב ךיז ןבָאה רימ ,ערעידַאק ןכַאמ וצ טבערטשענ ןוא

 .(231 טייז ב"צ .י .ש) ."טייקכעלקריוו רעד וצ דנילב טינ ןענייז סָאװ ,עשיט

 זיא סע ,ןיזמוא ןוא ןביולגמוא טימ ,טַאררַאֿפ טימ טקעמש גנולדנַאה ַאזַא

 ךיז ןעמ ףרַאד --- עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד ןיא ןעמ טביילג :ךשפנ הממ
 --י ,םינ ןעמ טביילג ,ךיילנ עסַאט ןעגנערב יז ןעז ןוא ריא רַאפ ןייז שפנ-רפומ

 ןפור ,םירוביד עשלַאפ טימ ןכעוװשרַאפ יז ןוא ןדייר טינ ריא ןנעוו ןעמ ףרַאד

 ,"לקניוו .םעוקַאב א ןטיירנוצ ךיז לייוורעד ןיילַא ןוא רעטעברַא יד ףמַאק םוצ

 -לּפָאט עקיזָאד יד טמַאזרַאפ טָאה .י .ש .עיציזָאּפ עטרימָאלּפיד עטלָאצַאבטונ ַא

 המלש הנומאב ןביילג ןוא ךעלנעזרעּפ ןעלקנעווק ,ןעניימ טינ ןוא ןדייר ,טייקיד
 רַאפ .ךיז רַאֿפ טינ רעבָא ,סַאלקרעטעברַא םעד רַאפ ,םענעי רַאפ ,ךעלטפַאשלעזענ

 טָאה ןגיוא ס-י .ש ןיא .ערעירַאק רעטונ ַא טימ ןרעכיזרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד ךיז

 רַאפ זיא סע ,"ול אלו םכל, ,הדנה רעד ןיא דייר סעשר םעד יוװ ןעזענסיוא סע

 ךיז רַאפ ,עיצולַאװער עלַאיצַאס יד --- ךייא רַאפ :םיא רַאפ טינ רעבָא ,ךייא
 | .עיציזָאּפ עטנױלַאב טוג ַא ,ערעידַאק ַא --

 תומולח עריא ןופ טלסײרטעגּפָא ךיז טָאה ץנענעלעטניא עשיטסילַאעדיא יד;

 -נענילעטניא ךָאנ גנובערטש דעד יצ ,ךוב םוצ קירוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז --

 עסיורג ןייק טרעדָאפעג טינ דנַאל ןיא ָאד סלָאמַאד ןכָאה סָאװ ,סעיסעפָארּפ עשיט

 -ערָאה ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ייז ןבָאה רָאנ טייצ רעצרוק ַא רַאפ ,..שינעטנעק
 רעד ןופ טייקמערָא רעכעלקערש רעד ןוא רעּפעש-ץיוװש יד ןיא ןבעל םענשַאּפ

 | .(* .?ָאטעג רעשידיי

 -ומש ןקידרעטייוו ַא ןופ קנַאדעג ןרעי ןפרָאװרַאפ ןיוש ךיא ןבָאה סלָאמַאד

 ןפיט ןופ טסַאהרַאפ ןעוועג רימ זיא 'ערעירַאק, טרָאיו סָאד .ערעירַאק ַא רַאפ םויד

 ןופ טמיורטעג ָאי ןבָאה סָאװ יד ןגָארטרַאפ טנַאקעג םיוק בָאה ךיא .ןצרַאה

 עקידנענערב ערעייז ןיא ךורּפשרעדיװ ןקרַאטש ַא ןעזעג בָאה ךיא ,ןכַאז עכלעזַא
 רעיִאל ַא ,רעטקָאד ַא ןרעו ֹוצ ןבערטש רעייז ןיא ןוא עיצולָאװער -ַאפ דייר

 ןטסכעלסעה םוצ רעבָא יירד עֶלַא ןפרָאװרַאפ טָאה רע (** ,"טסיטנעד ַא רעדָא

 .רעיִאְל ַא ןופ גנוקיטפעשַאב יד ןעמוקעגרָאּפ םיא זיא

 רענעי ןופ ןסָאנעג עקינייא ןעוו ,ןלעפעג טשינרָאג רימ סע זיא רַאפרעד,

 -ָארּפ רעד ןיא ןטערטוצניירַא ןעניז ןיא ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג רימ ןבָאה טייצ

 עכעלרע ...סלַא ױזַא יו ,ןענַאטשרַאּפ טינ בָאה ךיא ,(רוטַאקָאװדַא ןופ) עיסעפ
 | :םעד ןגעוו ןעקנעד רָאנ ייז ןענָאק ןשטנעמ

 טשרע םיא ןעמ ןזומ ץעזעג סָאד ןפמעקַאב וצ ידכ זַא גנורעלקרעד ערעייז

 טנָאזעג ייז סָאד בָאה ךיא .םזיפַאס ןכעלדעש א רַאפ ןטלַאהעג ךיא בָאה .ןענעק

 .21 יז ,"עקירעמַא יא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאגַא עשידיי יד , ,ןאהאק ףסוי (*

 .107 יז ,ךוב טריטיצ .י .ש (5
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 -ענושמ קיטש א רַאֿפ טכַארטַאב ךימ ןבָאה ,טייז רעייז ןופ ,ייז ןוא ,ןפָא ץנַאנ

 | | .(98 'ז ,טרָאד) ."םענ

 רַאֿפ םיא ןעמ טלַאה רַאפרעד .טסנרע רָאג ןיוש ,טסנרע ןכַאז טמענ .י .ש

 | .םענענושמ קיטש ַא

 .איבנ רעד טגָאז (* ,"טסייג ןופ ןשטנעמ רעד זיא עגושמ ,

 :"םיעגושמ , טרָאס םעד טָא ןגעוו ןבירשענ טָאה .י .ש סָאװ טָא

 -דנעטשרַאפ טינ ערעדנַא רַאפ ןענייז סָאװ ,םישעמ טוט שטנעמ א ןעוו

 םיא ןפור ,יױזַא טוט שטנעמ א ןעוו ,ערעדנא יד טימ ענייא ןדנוברַאפ טינ ,ךעֶל

 ַא ןפורנָא שרעדנא ייז ןענעק יו םערָאװ ,טכער טימ ןוא ,"ענושמ , ערעדנַא יד

 (** "?ןייטשרַאפ טינ ןענעק ייז ןעמעוו ,ןשטנעמ

 יז זַא ,טגָאז ("ביילנ ךיא סָאװ ןיא , רעדָא "יודיוו , ןייז ןיא) יאטסלָאט

 טינ ןבָאה סָאװ יד עֶלַא תוירזכא רעקיבלעז רעד טימ טגלָאפרַאפ טָאה ךריק

 -סיוא ןוא טסנרע ןעמונענ ייז ןבָאה סָאװ יד עלַא ןוא סעמגָאד עריא טנעקרענָא

 ןטיירּפשרַאפ ,ןעעדיא ןקידיירּפ ייז .ןשטנעמ עֶלַא ףיוא טעמכ טייג סָאד .טנלָאפעג

 טמענ סע רעוו ןוא .טסנרע וצ טינ ןטקידערּפ ענעגייא ערעייז ןעמענ ןוא סערעל

 -יה רעד ,ןטיירדעצ א רַאפ םיא ןעמ טרעלקרעד ןלַאעדיא ענייז טסנרע קרַאטש

 .ריפפיוא םענעמונעגנָא ןופ ?נער יד ןיא ךריק רעד ןופ ריפפיוא רעשיטירקָאּפ

 .ןשטנעמ ןענייז יױזַא

 טביילג עמ ביוא .לעיּפיצנירּפ ןטלַאהעגנסיוא ,טנעװקעסנָאק ןעוועג זיא .י .ש !

 טנרָאזרַאפ סָאװ רַאפ זיא ןָא ךיילג טמוק עיצולָאװער עלַאיצַאס יד זַא תמאב

 ,םיריטקָאד ןופ ןטסענ עטכוּפענסיוא-ךייו עטרעדעפענסיוא טוג טימ ךיז ןעמ

 ןביולג םעד ןיא המסינּפ ַא טּפַאכענפיוא ָאד טָאה .י .ש ?ןטסיטנעד ןוא סרעיָאל

 ,טייקנטלַאהעגסיוא ,טעטיליביסנעס רעפראש וצ ןייז רַאפ ,ןעלדנַאה רעייז ןיא ןוא

 ןעמ טָאה ךעלטנגייא ױזַא .םענענושמ קיטש ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה

 (**=* "רענענושמ רעד עקלומש , טננוי ןייז ןיא ךָאנ ןפורעג םיא ךָאד
 ,ןרייפ ןופ געוו םענענייא ןייז ףיוא ןייג טזָאלעג ךיז טָאה .י .ש ,רוציקה

 -םיס רעקידנריטסיזקע רעד וצ טסַאּפענוצ טינ ךיז טָאה רע .,"ַאזָארָאלַאד ַאיוװ,

 ןבָאה סָאװ ,ךלמה-ךרד םעד גע םעד ןופ טגײנענּפָא ףרַאש טָאה רע ,םעט

 עטניינעג-שיטסיכרַאנַא עלַאקידַאר ענעמוקענרעבירַא יד ךיז רַאפ ןטארטעגסיוא

 ,ןהָאס לאכימ ד"ד ,ווָארַאטָאלַאז ר"ד ,ןָאסירעמ ר"ד ונייהד יו ,ןטנענילעטניא

 .ענערָאװעג טנַאקַאב רעקינייו ערעדנַא ךס  ַא רָאג ןוא וועייסיאמ-וועיטנָאעל

 עלא יוו ,עיזַאנמינ ןיא ןיירַא טינ רע זיא לרוחב ַא ןעוועג זיא .י .ש ןעוו

 -קע ןייק טגיילעגייב טינ ךיוא טָאה רע ,ןָאטעג ןבָאה עטנַאקַאב ןוא םירבח ענייז

 .יז ,ט עשוה (5

 רעזרנואג "לקיטרַאטײל, ,6 רעמוו ,ן891 "דניירפ רעטעברַָא א .י .ש (*

 ."גנוגעּפָאה רעזדנוא א טסײרט

 ,21 יז ךוב 'טיצ .י ,ש עז ךיט ;ב ,2 ,לײט רעטשרע ,עיּפַארגָאיב עז (65*
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 ןְבָאה "םנר ןעטסקעק ףס ַא יװ ?טעטירוטַאמ ןופ טַאטסעטַא, ןַא .ףיוא .ןעמַאז

 ,ןָאטעג

 -ָאװדַא רעדא רעטסָאד ףיוא .טרידוטש טינ טָאה רע .ענענייא סָאד דניצַא }. 

 ,ףוסל ךיז .ןְבָאה ןוא ,ןָאטעג ןבָאה ןטנעגעלעטניא-ןסָאנעג עקירעביא יד יװ ,טַאק
 | ."דנַאל ןעיירפ, םעד טָא ןיא טנדרָאעגנייא טוג ץנַאג ,שימַאנַאקע ךעלנעזרעּפ

 .ג
 םידידי ןוא םיאנוש

 סָאװ ל?טרעוו םעד טיול ,םינּפה ,טנעקענ טָאה ,.י .ש ,שטנעמ ּפיט רעד טָא
 ןוא עטנַאקַאב יד ,טלעװו רעד ןבעג ,רעקצָאק עלעדנעמ וצ ןבירשענוצ טרעוו
 .,חחּפשמ רענענייא רעד :גייפ .ַא ,ךיז גייפ ַא ךיוא ןוא :גייפ א ,ךיז םורַא דניירפ

 -נעק ןפַאשנייא טזומעג - "דיז רע טָאה ,"רעעטשנגייפ ַא ,רעכלעזַא יו ןוא

 ,םיאנוש וליפא ןוא רענ

 טייצ . ראו עכעֿפטע גנוגעװַאב רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה (,י .ש) רע,
 .רענגעק לָאצ ערעסערג ַא ךָאנ רעבָא ,רעננעהנָא לָאצ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ןוא
 "דניירפ סיורג ןייק ןבָאה ןטעטיּפע עקיטפינ עטפָא וצ ןוא םזַאקרַאס רעקיפסייב ןייז

 | .;(92 'ז ,ךוב יטיצ ;ןַאהַאט ףסוי) ,"ןפורעגסיורַא טינ םיא וצ טפַאש

 ךיז ןפַאש וצ טפַאשננייא יד טאהענ ןָא-טננוי ןייז ןופ טָאה יקסווָאנַאי ,

 -םיוא ןבָאה ץיוו רעקיסייב ןוא םזַאקרַאס רעפרַאש ןייז ,דניירפ יוװ םיאנוש רעמ

 רעד ןופ לאעמש" רעד ןרָאװעג ןכיג ןיא רָאנ ןיא רע ...םענייא ןדעי טגערעג

 רעדיוו-רעדיק ןעוועג ןיוש רע זיא 1890 ןיא ,,'וב לכ דיו ?כב ודי . ,גנוגעווַאב

 ,(456 יז ,טרָאד) ."ןסָאנעג עטסרעמ יד טימ |

 זיא רע רעכלעוו טימ טפאשדנייפ רעד ןנעוו ןנָאז וצ טָאה ;י ,ש סָאװ טָא

 | ,טלננירענמורַא ןעוועג

 ךיא ןיב ,ןָארנַאל ןיא טבעלעג בָאה ךיא סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד .רַאפ..,,

 (= ,"טפַאשדנייפ ןוא יירענירק ןופ רעפסָאמטַא ןַא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג
 ענשטעטַאטס-שיטַאבעלַאב ענעגייא יד טעמכ ןענייז ןלַאקידַאר ןוא ,ןשטנעמ - 

 טינ ףיוא ךיז טריפ סָאװ ,?שרעדנַא , זיא סָאװ ,םעד טנייפ ןבָאה ,ךעלעשטנעמ

 ַא ןעוועג זיא יי .ש ,לטלעוו רעייז ןופ ה"ד ,טלעוו רעד ןופ "רדס , רעד ּיװ

 -+ ןָאטעג יװ רעמ ןוא ,"ריוּפַאק , ןכַאז ןָאטעג לָאמ עלַא טָאה רע ."ןפודיאצוי ,

 ..ןגָאז וצ טינ טניול סע סָאװ ,טינ ףרַאד עמ סָאװ טגָאזעג

 יד רַאפ םירבדמה שאר רעד טייצ רענעי וצ ןעוועג :זיא סָאװ ,סיאול ,ד,

 -ךער סלַא גניטימ א ףיוא קרַאונ ןיא ןרָאּפעג ןענייז רימ .,..עקירעמַא ןיא ןסָאנעג

 סָאװ ,ןַאמ רעד טינ ןיא רע זַא ,שינערעהוצנָא ןַא ןבעגעג םיא בָאה ךיא .,,רענ

 -יינ יד טָאה רע טינ .לייוו ,גנוגעווַאב רעד ןופ ץיּפש ןיא ןייטש וצ יואר זיא

 .,1'.218 ךוב יטיט ה ,ש (*
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 -ףער סלַא ןטייקיאעפ יד טָאה רע טינ .ןוא :,לַאעדיא .םוצ טייקנבעגרעביא עקיט
 (** "אנוש רעטסרעטיב -ןיימ ןרָאװעג ןָא טֿלָאמעד ןופ זיא רע .,רעביירש ןוא ּרענ

 ןייק ןניװשרַאפ טינ טָאה רע .גָאז ןטימ יירפ ןעוועג .זיא יקסװָאנַאי .ש =

 .ןקרעמַאב וצ טינ ,ןעז ֹוצ טינ רעסעב ךיז טסַאּפ סע סָאװ טקֹוקרַאפ טינ ,תולווע
 וצ ךעלטפַאשנדייל ןוא ןרעדָאפ ,ןנערפ וצ ליפוצ טַאהעג טלָאה רע טָאה וצרעד
 רע ןעו טלָאמעד ךיוא טלעטשעגנייא ךיז ,טעפנחעג טינ טָאה רע .ןריטַאבעד
 - ,ןטַאש .ךעלנעזרעּפ םיא טעװ ,ךיז ןלעטשנייא סָאד זַא ;טסואוועג טָאה

 ןיוש ןוא טנעקַאב ךיילג עקַאט ךיז .ןבָאה: (ווָארַאטָאלָאז ןוא .י .ש) רימ,
 רימ ןבָאה !נניטימ ןופ קידנעייג ,רערעזדנוא טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעד ןיא
 טי יי יי / (5** ?טרעּפמַאעצ טוג .טוג- ךיז

 ןעועג רע ןיא ,,לקיטרַא ןַא טימ ןעמוקעג זיא  ווָארַאטָאלָאז עסָאנעג,
 טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ךיילג םיא בָאה ךיא ,תולג רעשידיי רעד יו גנַאל ױזַא
 טשינ, :סעכ טימ טגָאזעגסױרַא ןוא שטעווק א ןבענעג ךיז רע טָאה ,םעד ףיוא
 י . . ."...הגאד רעייא

 ךיז בָאה ךיא .טרָאװ ַא טכיררַאפ טרָאד ןוא ָאד ...ךיא בָאה קידנענעייל
 ,הרוש עקירעביא ןַא ןקעמוצסיוא טביולרעד

 -םיוא קרַאטש ןוא ?קנעב ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ווָארַאטַאלָאז זיא .,.,גנולצולּפ
 -- "?ֿפקיטרַא ןיימ ןסקיפ סע טעװ ריא- ,ריא , :ןעירשעגסיוא רע טָאה טכַארבעג
 ףיוא ןסירעצ טָאה .רע ןוא , (4.,.."טנעה עניימ ןופ ןסירעגסױרַא ךיילנ םיא ןוא
 ןריטקַאדער לָאז ךיא זַא ,קנַאדעג םעד ןגָארטרעבירַא קידנענָאק טינ ,ךעלציּפ-ץיּפ
 (8 ,"לקיטרַא ןייז

 יד טכַאמ סָאד ןוא גנוניימ רענעגייא ןיימ ףיוא ליפוצ ןיוש לעטש ךיא,
 לָאמַא טָאה סָאװ טָאּפסעד רעטסערג רעד ןיב ךיא ..,ןדירפוצמוא רעייז ןסָאנעג
 ןופ רעיײטשרָאפ) רעד ןייז לָאז .טָאּפסעד ַאזַא זַא ,דנַאש ַא זיא סע ןוא ,טבעלעג
 .(רד2 יז ,טרָאד) ,?םזיכרַאנַא

 טָאה םעּפע ,קרָאי-װינ ןיא ןסָאנעג עניימ טימ םולשב טבעלעג טינ ךיא בָאה
 טיול -- ןיב ךיא .עינַאמרַאה עקיטיינ יד זדנוא ןשיוװצ טשרעהעג טינ לָאמ ןייק
 '(6 ,יןעלדנַאה ןוא ןעקנעד ןיימ ןיא קידנעטשטסבלעז וצ ןעוועג --- גנוניימ רעייז

 עקידמנחב ,דנייפ טפַאשעגנייא טּפָא רעייז ןוא טכייל רעייז ךיז טָאה .י .ש
 ַא יו ןשטנעמ טרָאס רעד טָא דימת ןגירק עיצַאסנעּפמָאק ַא יו רעבָא ,םיאנוש
 -נַאירעד ןופ ,ןייגרעטנוא טזומעג ייז ןטלָאװ טינַא ---- ,רוטַאנ רעד ןֹופ קנַאשעג

 טנַאלַאט רעדנוזַאב א -- ךיז ןעניפענ ייז רעכלעוו ןיא הביבס רעשיטסינָאגַאט
 טפַאשדניירפ ,דניירפ ענעבעגרעביא רעייז .רעבא ,ךס ןייק טינ ,ןפַאשוצנייא ךיז

 .,115 'ז ,טרָאד (8א
 ,89 יז ,טרָאד (68+
 .115 יז ,טרָאד (4
 ,116 'ז ,טרָאד (5
 ןדא יז ,טרָאד 6
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 קנעב לפיו א קיטכיוװ טינ זיא סע ,טלעג וצ ןכילגעג זיא טכיזניה רעד ןיא

 -ייא .קנעב יד ןיא טָאה ריא סָאװ ,סעמוס יד זיא קיטכיװ ,ןטיזָאּפעד טָאה ריא

 רעמ לכה:ךסב ןבָאה טינ רע לָאז ךָאד ןוא קנעב ןעצ ןיא טלעג ןטלַאה ןעק רענ

 טנזיוט ןעצ ענייז ןבָאה קנַאב ןייא ןיא ןעק רערעדנַא רעד ,רעלָאד טרעדנוה ַא יו

 , | | ,רעלָאד
 -ךניירפ לפיוו זיא קיטכיו ,טָאה ןעמ דניירפ לפיוו קיטכיו טינ זיא סע

 .רניירפ םענעכַארּפשעגסיױא ןסיוועג ַא ןיא טציזַאב עמ טייקנבעגרעביא ,טפַאש

 -ייק ןעק סָאד ,דניירפ ךיז ןפאש וצ טנַאלַאט ַא טָאהעג טָאה .י .ש זַא ןוא -

 | - .ןענעקיילּפָא טינ רענ

 טייצ עצרוק ַא טכַארברַאֿפ טָאה רע ואוו קָאטסילַאיב ןופ ּפֶא טראפ רע |

 רעד ןשיווצ דניירפ ענעבעגרעביא טרָאד ןברָאװדעד ךיז רע טָאה ךָאד ןוא ,ךרעב

 | .טננוי רעקידנרידוטש

 .קָאטסילַאיב ןיא טנווָא-רָאפּפָא-דײשּפָא ןייז טביײרשַאב רע יוװ טָא

 זיא סָאד .רימ טימ ןעוװעג םירבח יד ןענייז טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב"

 ןוא .דובכ ןיימ בילוצ טרעייפעג טָאה ןעמ סָאװ ,'טעקנַאב' רעטשרע רעד ןעוועג

 טפַאשדניירפ רעתמא ןופ טייקסיז יד ױזַא טליפעג טינ ךיא בָאה לָאמ ןייק ךָאנ

 ןרָאװעג ןטלַאהעג טינ ןענייז סע ..טכַאנ רענעי ןיא יוװ ,טייקנבעגרעביא ןוא

 טּפַאזעגנָא שממ ןעוועג ןיא עקלַאס רעניילק רעד ןיא טפול יד ..,סעדער ענייק

 (*,"טפאשדניירפ טימ

 ךָאנ םערָאװ ,רעסַאװ ןפיוא טיורב ןייד קעװַא זָאל , :תלהק זדנוא טַאר יו

 (** ,"ןעניפעג סע וטסעוו געט ליפ
 .קָאטסילַאיב ןיא סע זיא ןעוועג

 סָאװ ,לעבויל ןעמָאנ ןטימ רוחב-הבישי ַא ףיוא ןעוועג-םחרמ ךיז טָאה .י .ש

 ןביוהעגנָא .םניחב עיצקעל ַא ןבעגעג .י .ש םיא טָאה ,ןסיוו ךָאנ טשרודעג טָאה

 -קעל ַא וצ סע ןיא ןעגנַאנעגרעביא ןוא ךָאו א עיצקעל ןייא טימ סע ךיז טָאה

 -ימתמ םירוחב-הבישי עשידיי יו ,קיסיילפ ןעוועג זיא רעליש רעד .גָאט ןדעי עיצ

 ןוא .הדמתה סדימלת ןופ ןרָאװעג ןסירעגניה זיא רערעל רעד ,ןייז ןענעק םיד

 יד ליוו ,ןנייז ליו לבלעק סָאד לפיוו רעמ , :ארמג ןיא לטרעוו סָאד טגָאז יו

 | (5** ,"ןנייז וצ ןבעג ריא וק
 -רעמ יד ,ןדָאב רענַאקירעמַא ףיוא דימלת ןוא רערעל ךיז ןענעגעגַאב דניצַא

 בוח ןייז ןלָאצּפָא טמוק דימלת רעד .סעלָאה יד ךיוא ןוא ןטיבעג ךיז ןבָאה תוכ

 ,ןרָאלרַאפ טינ רעיש ןוא טנלע ױזַא ָאד זיא סָאװ ,רערעל םעד

 ןוא ןַאמנננוי ןצרַאװש ,ןכיוה םעד ןעזרעד רעדיוו ךיא בָאה טנווַָא זיא,

 ןופ ךאלמ א יו ןעזענסיוא רימ רע טָאה ןגיוא עניימ ןיא ,ןגָאז ָאד סע רימָאל

 ןוא ,טנַאה יד טקירדענ ,טזדלַאהעג ,טשוקעג ,טּפַאכעגמורַא ךימ טָאה רע ,למיה

 .31 יז ,טרָאד (5
 .א ,אי ,תלהק (*
 .אע ,ב"יק ,םיחספ (655
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 -וק וצ ןייא רָאנ רימ טלַאפ יו ןוא ?ךיא ךַאמ סָאװ .ןעמונעגמורַא ךימ רעדיוו

 ?עקירעמַא ןייק ןעמ

 וצ טינ ךייא ןָאק ךיא שטָאכ :ןניל טינ סָאג רעד ףיוא ןיוש טעוװ ריא ---

 ?ןכַאז ערעייא ןענייז ואוו ,רימ טימ ןפָאלש טעװ ריא .ךיז רַאפ רעמיצ ןייק ןגָאז

 ...ןיֹוש ןעוועג םילטלטמ עניימ ןוא ךיא ןיב רעטעּפש ןטונימ עכעלטע ןיא ןוא

 !ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ.טינרָאג ןיוש טגערפ זיא ,.,קָאטש ןטירד ןפיוא
 רַאפ ןעקנורטעג טָאה םלוע רעד ןוא ...ריב ...שיט ןפיוא ןענַאטשעג זיא דלַאב

 טפַאשדניירפ ליפיוזַא ןזיװעגסיױרַא ...עקירעמַא ןיא קילנ ןיימ ןוא טנוזעג ןיימ

 ןופ ערעפסָאמטא ןַא ןיא ךיז ןליפ לָאס א טימ ןוא ...טיונ רעטסכעה ןיימ ןיא

 (* !טפַאשדניירפ רעמערַאװ אזַא
 רע יװ קרַאטש ןוא ..במעד ַא יו קרַאטש ןעוועג זיא טומרעּפ 'נעג רע,

 ךיז רימ רַאפ טלָאװ רע .רימ וצ עביל ןייז ןעוועג רעקרַאטש ךָאנ זיא ,,ןעוועג
 | (** ,"ןעוועג שפנ-רסומ

 זַא ױזַא ,רימ וצ ןדנובעגוצ ךיז טליפעגנ ןסָאנעג יד ןבָאה רעקרַאטש ןץלַא
 -תיוא זיב ,טגנַאלראפ ייז ןופ טלָאוװ ךיא סָאװ ץלַא ןָאט וצ טיירנ ןעוועג ןענייז ליפ

 : (*++ ,"ןלַאפ ךס ַא ןיא ןזיוװַאב סע ןבָאה ייז .ךיז ןרעפּפָא

 עכעלטע יד רַאפ ןָאטעגפיוא בָאה ךיא סָאו ,עלעסיב סָאד טָא טלָאװ ךיא,

 רַאפ ןטלָאװ סע ןעוו ,ןָאטעגפיוא טינ לָאמ ןייק ,דנַאלגנע ןיא ןייז ןיימ ןופ רָאי

 יד ,סטומרעּפ יד ,סניפ יד ,טנַאװ ענרעזייא ןַא יו יירט ,ןענַאטשעג טינ רימ

 יד ןוא סרעלעג יד ,סוָאטרעשט יד ,סגרעבנייו יד ,סגרעֿבנעטור יד ,סנאמירפ

 יד ,םירביוָאמ יד ,סרענריוט יד יװ ,ןסָאנעג עשילגנע ליפ יד ךיוא ןוא סעסעוו
 -עננייא ךיִז ,י .ש טָאה דנייפ רָאנ טינ זַא ױזַא ,(4 ?סלעװטנַאק יד ,סלָאקינ

 ,דניירפ ,דניירפ ךיוא רָאנ ,טפַאש

 .ד
 ןעיירעגירק ןוא ןעגנוטלַאּפש

 -ייה , יד טעדנירגעג טָאה סָאװ רעד ,(98-1452) אלאראנאוואס אמאלאריג

 םיא ןעמ טָאה ןכערברַאפ .םעד .טָא..רַאפ ןוא "עמערָא יד ןופ קילבוּפער עקיל
 . עזידרעייפ ענייז ןיא ךיז טָאה ,טנערברַאפ ךָאנרעד ןוא טקיטשרעד ,טקיניײּפרַאֿפ

 ןטלַאּפש ןייא ןיא רדסכ ןטלַאה ןלַאקידַאר יד סָאװ ,םעד ףיוא טנַאלקעג תושרד

 -קַאער יד תעב ,סעיצקַארפ ןוא ךעלזיילק ףיוא ןלַאפעצ ,ךיז ןעלקערב ןוא ךיז

 -ע- ןוא ןלַאקידַאר יד ןגעק טנַארפ ןדילָאס ַא ןא ןטלַאה ןוא ןרימרָאפ ןרענָאיצ

 .ןרענָאיצולַאװער-רעמרָאפ

 .509 יז טרָאד (*

 .191 יז טרָאד (+*

 .187 'ז ,טרָאד (65

 .236 יז ,טרָאד (4
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 ןליוו סָאװ ןרָאטַאװרעסנַאק יד .עכעלריטַאנ ץנַאג ַא זיא גנוניישרעד יד טָא
 -נייא ןטערקנָאק ןטמיטשַאב א ךיז רַאפ ןבָאה ָאװק-סוטַאטס ַא ןצישַאב וצ זיולב
 טימ ןטלַאהניַײא ןליוו ייז סָאװ סעיציזָאּפ עטריגעליווירּפ עטנכיײצעגּפָא טוג ,לעטש
 ,טרַאװננעק רעשיטַאטס ַא ןיא טרעקנַארַאפ ןזיא ענַאל רעייז ,תוחוכ ערעייז עלַא
 תוריקח ןיא ןזָאלניירַא ךיז ןוא ןרילוקעּפס וצ ליפ טינ ריא ןגעוו ןבָאה ייז ןוא
 רערָאלק ַא קיסעמשינעטלעהרַאפ ןיא בצמ רעד  ,םילוּפלּפ עקידנטלַאּפשרָאה ןוא

 -ניא ןציׂשַאב ייז ,תועד-יקוליח עסיורג רָאנ ןייק ןייז טינ ןענעק םיא ןגעוו ןוא

 -עג  ערעייז רעקיטכיר ,ןּפיצנירּפ טימ ןָאט וצ סָאװ קיצניו ןבָאה ייז ,ןסערעט
 -ניא ןופ טולב ןוא שיילפ ןיא טדיילקעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה ןּפיצנירֿפ ?ענעזעוו
 רַאפ ןבָאה ייז ,סנטשרע ,ןלַאקידַאר יד ןופ רענַאל ןיא ןיא שרעדנַא רָאנ ,ןסערעט
 ןרעטשעצ :עבַאנּפיוא עקיכַאפייוצ ַא ,עטלּפָאט ַא תמחמ ערערעווש ליפ ַא ךיז
 ַא ןרעסעב א םעיינ ַא ץַאלּפ ןייז ףיוא ןטכירפיוא ןוא לעטשנייא ןטלַא םעד
 -נריטסיזקע רעטערקנָאק ַא טימ ןָאט וצ ןבָאה ייז , סנטייווצ .רדס ןקידרשוי רעמ

 -עּפכ ַא ןצנַאנ ןיא לייוורעד ,םעיינ ַא ןופ גנורינַאלּפ ַא טימ ןוא םעטסיס רעקיד
 י .טקעיארּפ ןוויטַאלוק

 .רעטיירב ןוא רעכעלטנירג ?סיבַא ןרעלקרעד סע ןלעוו רימ

 ןסקאוורַאפ ןענייז ייז סָאװ רַאפרעד אקווד סעיצוטיטסניא עלַאיצַאפ יד
 ,םינקז-בשומ ַא רַאפ ךיז ןסַאּפ ייז סָאו רַאפרעד אקווד ,טײקטלַא ןופ ךָאמ טימ
 טימ שודק םוקמ ַא יו טיהענּפָא ןרעוו ייז .ןטלַאהעג רעייט ,טקילייהרַאפ ןרעוו
 טפַאשלעזעג רעד ןיא ןּפורג יד ןופ ?ןעמעוו ןופ ,םזיטַאנַאפ ןוא טייקמורפ סיורג
 -ינעי יד ןֹופ ,טייהנעגנַאנרַאפ רעטריציפירָאלג רעד ןיא ןגיל ןטסנידרַאפ סנעמעוו

 ןבָאה ייז .גנוי ןעוועג ןענייז סעיצוטיטסניא יד ןעוו ,גנוי ןעוועג ןענייז סָאװ עק
 יד טֶא טימ ,ןעמאזוצ זַא ןריּפש ןוא ןסייו ייז ןוא ,טרעטלעעג ןעמַאזוצ ךיז
 -סניא יד ןקידיײטרַאפ ייז ןעוו ןוא .ןייז חלשמ ךיוא ייז ןעמ טעוװ סעיצוטיטסניא
 -ייטש רעייז ,ןטייהניואוועג-סנבעל ערעייז ןייֵלַא ךיז ייז ןקידייטרַאפ ,סעיצוטיט

 ,סעיציזָאּפ ערעייז ,טַאטש ןוא ריפ ,רענ

 טימ ןבייהוצנא רעוטפיוא-רעוט עלַאיצַאס יד טגניווצ עגַאל ענדָאמ יד טָא

 -קורטסנַאק טימ ,גנואיוב טימ ןקידנע ֹוצ ידכב עיצקורטסעד טימ ,גנורעטשעצ

 -יירגוצ עקידנעווטיונ ַא ןיולב ןענייז ןטעטיוויטקַא עקידנרעטשעצ ערעזדנוא ,עיצ

 -ַאב ךיז רימ ןענעק ןפוא םעד ףיוא ןיולב תמחמ ,.הרשכה ןימ ַא ,טעכברַא-סגנוט
 רעביא יװ טעמכ ,ןסיײרסױרַא םיא ןזומ רימ ,ףָאטשיוב ןקיטיינ םעד טימ ןגרָאז
 "מורפ עלענָאיצידַארט עקילייה ,ןטעטילַאיַאל עטלַא .םינינב עטלַא ןופ ,דכַאװג
 -רעביא עיינ ייז ןופ ןדימש ןענעק ןלָאז רימ ידכב ןרעוו ןצלָאמשעצ זופ ןטייק

 י .ןטייקנבענ

 ןיא עטלַא סָאד ןריוורעזערּפ ןופ אדבוע יד זַא ,רָאלק זיא ןטגנָאזעג םעד ןופ
 -ָאטַאמרָאֿפסנַארט רעד ןופ טעברַא עקיכַאפייװצ יד ןצעזוצכרוד יו רעטכייל ליפ

 רעביא ןוא ןרעדילנעצ :ןטפלעה ייווצ ןופ טײטשַאב סָאװ ,גנומענרעטנוא רעשיר
 רערעווש ןוא רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד ןופ טפלעה רעדעי ןלעטשפיונוצ סיינ ַא
 -חוכיא-ךיז ןוא גנערטשנא רעמ טרעדָאּפ ,רעדנוזַאב וליפא ןעמונעג ןעוו ,טעברַא
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 עיצוטיטְסְניִא עטלַא יד ןענערָאװַאבפיוא  .,ןטלַאהפיוא ןופ טקַא רעד יו ןָאטנָא
 | ,ךרד ןקידליגרו-ןקז ןטלַא ריא ףיוא ןרינָאיצקנופ ןזָאל יז ןוא

 -נַא ןטלַא ןַא ןטיהפיוא ןופ טייקטכייל רעקיסעמשינטלעהרַאפ רעד טָא ןיא

 -רעסנָאק ןופ תונשקע ןוא חוכ רעד טגיל ,רענייטש ןטלַא ןַא ןטיהּפָא ,טלַאטש

 םעד ןציטש וצ טיירג לָאמ עֶלַא ןענייז טייקשיטרעניא ןוא טייקכיופ .,םזיטַאוו

 טייחרעמ רעד ןופ ןצרַאה ןיא טניואוו סָאװ ,ןעמדָא ןטלַא םעד ,רָאטַאװרעסנָאק
 | | : | - | ,רעדניקנשטנעמ ןופ

 ,ןטקעיארּפ-רוטופ טימ ,טפנוקוצ ַא טימ ןָאט וצ ןלַאקידַאר יד ןבָאה רעטייוו

 ,ןסיזעט ןופ ,ןּפיצנירּפ ןֹופ ךמס ןפיוא טנכייצעגנָא טרעוו טפנוקוצ יד טָא ןוא

 ,ןשטייט ךיז ןזָאל ,תוירטו-אלקש ,ןשינרעּפמַא ןייא ןדַאל סָאװ סענירטקָאד ןופ

 . | | ,סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ןגנייב

 דנַאטשרַאפ רעד טרעװ טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ יו רעקיטכעמ ךס ַא...,

 יַאזָארּפ דַארג ןטסכעה ןיא ןיא טרַאוװנגעק יד ,,,טפנוקוצ רעד ןופ טסולפנייאַאב

 ,טקידנערַאפ ןזיא ,ןרעו טרעדנעעג טינ ןעק ,טרינימרעטעד ,קיטרַאפ ןיוש ;שיא

 יַאזוצ גנודליבנייא יד טלַאפ טרַאװנגעק רעד ןיא .ךעלסילשסיוא ,טקַאהעגּפָא זיא

 ןופ ךיירגינעק סָאד ןיא סָאד טפנוקוצ יד רעבָא ..,טעטילַאער רעד טימ ןעמ

 ןרעװ טכַאמעג ןעק טפנוקוצ יד ...טייקכעלגעמ רעטצענערגַאבמוא ןופ ,עיזעֶאּפ

 ןגנערטש םעד ןפרָאװעגרעטנוא טינ לייוורעד ךָאנ זיא יז ...ןעגנַאלרַאפ עניימ טיול

 ןוא ץנעטסיזקע ןשיווצ ץלַא ךָאנ טרעיוה יז ;טייקכעלרעדנערַאפמוא ןופ לַאזקיש

 -בעלּפַאטנָא ןוא טעטילַאער רעכעלטינשכרוד רעד רעכיא ךיוה ץנעטסיזקעדטינ

 | (* ,"טייק

 ערעסערג רָאפ טגייל ןוא טסעמרַאפ ןרעסערג ַא טגָאמרַאפ טפנוקוצ יד |

 -וצ יד .טפַארק-סגנודליבנייא רעקידלגילפ-טכייל רעוויטַאערק רעד רַאפ ןתלוכי

 "גיא ןה ןוא עשירעטכיד ,עלענָאיצַאמע ןה סעיזַאטנַאפ ןופ דניק א ןיא טפנוק

 -גוצענערגַאב יד ןופ יירפ זיא יז ,עשירעקיטערָאעט ,עשיגָאלָאעדיא ,עלעוטקעלעט

 יַארט רעטנכָאנקרַאפ ןופ ךָאי ןייק טינ ךיז ףיוא טנָארט יז .טעטילַאער ןופ ןענ
 ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג ןופ לקריצ ןגנע ןיא טמעלקעגניירַא טינ זיא יז .עיציד

 ןסיורג ַא טסניד ריא וצ טָאה טפנוקוצ יד טריסַאּפ טַאהעג קירוצ גנַאל ןיוש

 "ָאק עשירעטכַארטסיוא רעמ ,ןעננונעכייצנַא-ץבכעלעמעג ןוא ןטנווייל ןופ לַאוװסיױוא

 "יציטנַא ןייר ,טקַארטסבַא ןצנַאג ןיא ןיא יז תמחמ ,עטרילַאּפ ערעסעב ַא ,ןריל

 .לַאפנייא ןשינואג ןוא טייקשירעדניפרעד ןופ טקודָארּפ ַא זיא טפנוקוצ יד ,וויטַאּפ

 וצ דנַאטשמיא ןענייז רימ סָאװ ץלַא םענורב-סטיײהנעגנַאגרַאפ םעד ןופ = |
 ןיא רימ ןגָארט טפנוקוצ רעד ענונב תעשב ןרַאומעמ ,תונורכז זיולב זיא ןּפעש

 ןוא ןקיטלַאטשעג וצ יז דנַאטשמיא ןענייז רימ זַא גנונעּפָאה עקיטכיל יד ןצרַאה

 -טרָאעט רעדָא טמיורטעגסיוא רעדָא ןבָאה רימ סָאװ ןרעטסומ יד טיול ןעמערופ

 1813 ץרָאיריג ,61 יז ,"עיגילער ןפ ןזעװ סָאד, ,ךַאברעײּפ קיװדול (*
 .(שילגנע)
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 ,עזָאר ערעזדנוא טרעּפרעקרַאפ ןבָאה רימ עכלעוו ןיא ןוא טריציטסָאנגָארּפ שיט

 .סעיצַאּפיציטנַא ,ןביולג ןוא ןוחטב טימ לופ

 טסכעה יד ,טפנוקוצ יד ןעזסיורָאפ וצ טייקכעלנעמ רעד חוכמ םעלבָארּפ יד

 ,עיגָאלָאריױװידניארעטניא ןוא עיגָאלַאיצַאס רעשיטקַארּפ ןופ הלַאש עטריצילּפמָאק

 טימ טרָאּפעג רָאנ ןייֵלַא טכיזעגנסיורָאֿפ טינ :ערנייטש םעד ףיוא טזיילעג טרעוו

 ;קרַאטש א ן פ אצוי-לעוּפ ַא זיא גנואעז רָאלק עוויטַאּפיציטנַא יד .ןלעווסיורָאפ

 ,לושכמ ןייק רַאפ טינ ךיז טקערש סָאװ ,רעלעוו ןוא גנַאלרַאפ ןטסעפ ַא ןופ ,קשח |
 ףרַאד טפנוקוצ יד .ןגייב טינ םיא ןעק לַאפכרוד ןייק ןוא ;שינערעטש ןייק רַאֿפ

 | ."רַאה ןייז רַאפ טכענק ַא יװ , זדנוא רַאפ ןייטש
 זופ רעצרעה ןוא תוחומ עטסעב יד ןופ טרילומרָאפ ןרעוו סָאװ ןלַאעדיא יד

 -יציטנַא ןַא ,ּפיט-רוטופ ַא ןרעו טמענ שטנעמ רעד זַא ,ןזייוו טייהשטנעמ רעד

 -ביל יד רַאפ רעפמעק-רענערט יוװ ןעיצרעד רימ ןפרַאד ןייֵלַא ךיז ןוא .רָאטַאּפ

 -וס ערעזדנוא עלַא ןכעלקריוורַאפ ןפרַאד סָאװ עקינעי יד יװ ,ןלַאעדיא עטסקיט
 :סָאמטַא ןַא ןיא ןעמעטָא ןוא ןבעל ןפרַאד רימ .ןרעגַאב ןוא ןעגנַאלדַאפ עמילב

 | .טפנוקוצ רעד ןיא ןביולג ןופ ערע
 -רַאפ רעד יכנל הלעמ עסיורג ַא ךָאנ טָאה גנורימרָאפ-טפנוקוצ יד ,רעטייוו

 סָניוזַא סעּפע ןייז וצ טפַאשננייא ריא זיא סָאד ןוא גנוריזילַאטסירק ,טײהנעגנַאג

 ןענעק זדנוא לָאז סָאװ ,נעטש ןייק ָאטינ ןיא סע ,טרַאװרעד טשרע טרעוו סָאװ

 -דרד רעדַארעג ַא ָאד רעכיז זיא סע רעבָא ,רבע רעזדנוא וצ סטכעלייווקירוצ ןריפ

 .ןײרַא טפנוקוצ רעד ןיא ךיילנ זדנוא טריפ סָאװ ךלמז

 'ברוד טשרע םיא ןעמ ףרַאד תמאב ,ויטַאלוקעּפס ןַארַאפ זיא געוו רעד

 -עגכרוד סע לָאז ואוו ןוא ןרעוו ןָאטעג סע לָאז ױזַא יו ןוא ןטערטכרוד ,ןנייל

 .סַאבשענ ץנַאג ןוא גנַאל ץנַאג ןריטַאבעד ךיז טזָאל םעד ןגעוו --- ןרעוו טנייל
 ליֹוי ץיצקַארפ עדעי ,ןעגנוטלַאּפש וצ ןריפ םיחוכיוו ןוא ןעײרעּפמַא יד טָא ןוא

 יז זַא ןזייוו ןוא ,סע טײטשרַאפ יז יו ןפוא ןטסעב ןפיוא געוו םעד ןגיילכרוד

 -םיד ןופ זַא ױזַא ,ןריפסיוא טעװ יז זַא ,טכערענ שיטקַארּפ ןוא שיטערָאעט זיא

 רעדייא .ןעגנוטלַאּפש וצ ןריפ ןעיירעגירק יד ןוא ,ןעיירענירק וצ טמוק סעיסוק
 -ַאב ןטעברַא רעכיילג ןיוש ןיא ,ןסײרמורַא ךיז ןוא ןטייווצ םעד רענייא ןרעטש
 ,:רייש ךיז רעסעב תיב-םולש רעטרעטשרַאפ ַא רעדייא ,ןרילַאװיר ןוא רעדנוז

 ,סנטייו רעד ןופ "דניירפ עטוג , ןביילב ןוא ןיינרעדנַאנופ ךיז

 -ייז ,ןּפיצנירּפ ןופ זיוּפש דעטַאקילעד רעד ףיוא ןבעל סָאװ ,ןלַאקידַאר ייב |
 -עגסיוא ןייז ןפרַאד ייז ,טקידנורענסיוא ןוא טציּפשרַאפ ןעגנואיושנָא יד ןענ

 טינ ךיז רָאט םענַאב:טפַאשלעזעג ןוא-טלעוו רעייז ףיוא .טנעװקעסנַאק ,ןטלַאה

 ןבָאה טינ ןרָאט ןסיזעט עפרַאש ערעייז .הריתס ַא ןופ עלעקנערּפש ןייק ןעניפעג

 רעד טימ ,טלעו רעד טימס ךיז טנירק עמ זַא .דנַאנַאנגעק ַא ןופ המיגּפ ןייק

 -עדרָא רעד טָא רעטניה טייטש סָאװ ,סַָאלק םעד ןוא גנונעדרָא רעקידנריטסיזקע

 .ןדירפ ןוא עינָאמרַאה רעקיסיוכרוד ןיא ןבעל ןסיזעט יד ןפרַאד ,גנונ
 -נוריטַאבעד ןוא ןעננובייר ,ןימ םעד ןופ ןעגנוטלַאּפש ןזַא ,טינ ביילנ ךיא |

 -קורטס טפנוקוצ יד ,ליצדנע םעד ןעלדנַאהַאב סָאװ ןנַארפ עטסנרע ןגעוו ןעג
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 ערעדנַא טימ ,ליצדנע םעד ןכיירגרעד וצ ױזַא יו ןעלטימ יד רעבָא ,רענעלּפ-רוט
 ןדָאש ןָאט ןענעק םַארגָארּפ-םומינימ ןוא-םומיסקַאמ חוכמ ןעיירעסייר ,רעטרעוו
 -יבמַא עקיצונננייא עכעלנעזרעּפ ןייק רָאנ ביוא ,ײטרַאּפ ַא רעֶדָא גנונעווַאב ַא
 .גנַאגרעדנַאנופ-ןּפיצנירּפ ַא ןופ רעיילש םעד רעטנוא ןיירַא טינ ךיז ןסייר סעיצ
 ( ."םימש םשל תקולחמ , ַא יירעגירק ַאזַא טסייה תֹובָא יקרַּפ ןופ ןושל םעד ףיוא
 .סיױרַא טמוק תמא רעד ןוא ןייא ךיז יז טליטש ףוס םוצ סָאװ

 ץרא ןיא הכולמ עשידיי יד ,שדקמה-תיב רעטייוצ רעד זַא טגָאז ארמג יד
 -רעטנוא ןיא זַא טניימ סָאד ,(** םנח-תאנש תמחמ ןעגנַאגעגרעטנוא זיא לארשי
 ןופ ןעיײרעקנַאצ יד ןעוועג קידלוש ןענייז לעטשנייא ןשיטילָאּפ םעד ןופ גנַאג
 סָאד זַא ךעלגעמ רעייז .םישורּפ ןוא םיקודצ יד ןופ ןעיירעסייר יד ,ןעײטרַאּפ יד
 סָאװ ,תוביס יד ןופ גנוזייוונָא ןוא גנוביײרשַאב עטַאװקעדַא ,עקיטכיר יד עקַאט זיא
 . .ןברוח םוצ טריפעג ןבָאה

 -רַאפ סָאװ ןעגנודיּפורג עניילק ןיא ןעגנורעטילּפשעצ ןוא ןעײרעקנַאצײיטרַאּפ
 םעד רעבירַא טנייטש סָאװ ,רעפייא ןשיטַאנַאפ ַא טימ ערעדנַא יד ענייא ןנלָאפ
 גנַאפ ױזַא ,ןתקולחמ יד טָא רעבָא .טַאטש ַא ןריניאור עקַאט ןענעק ,רשיה-לכש
 ןשירָאטסיה ןופ שטייטסיוא םעד בילוצ ,ןּפיצנירּפ בילוצ רָאפ ןעמוק ייז יו
 -רַאפ ןופ ןדישרַאפ טלעטשעג ןרעוו סָאװ זָאנגָארּפ ןוא זָאנגַאיד ַא בילוצ ,גנַאג
 -ביר ןייק ,גנוגעװַאב ןייק ןָאטנָא טינ ןדָאש ןייק ןענעק -- ןעגנוטכיר ענעדייש
 יד ,עיגָאלָאעדיא יד ןריזילַאטסירקסיױא ןוא ןטעברַאסיוא ןפלעה ייז לייוו ,גנוט
 -טַאלּפ יד ןיא ןטקנוּפ עכַאװש יד טקעדענפיוא ןרעוו ,סעיסוקסיד יד תעב .עירָאעט
 .ןעמַארגָארּפ-טקעיָארּפ ןוא סעמרָאפ

 עמ זַא ,גנורעלקרעד א טימ ןעמוקעגסיורַא ךעלדנע זיא ןיקטָאּפָארק
 רָאנ ןרעוו ייז ןעוו ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןעגנוטלַאּפש רַאַפ ןבָאה ארומ טינ ףרַאד
 -ןדיישרַאפ ןופ רָאנ ,רעריפ עקיטכיזטסבלעז ןופ סענירטניא ךרוד ןפורעגסיױרַא םינ
 (*,"גנוגעװַאב רעד ןופ ןבַאנפיוא ןוא ןליצ יד ןגעוו ןעגנואיושנָא יד ןיא טייק
 .(187 יז ,ךוב 'טיצ .י .ש)

 רעטניה קידנעטש טעמכ ןבָאה סָאו הנידמ ַא ןופ ןתקולחמ עשיטילָאּפ יד

 -רךמוא רעֹדַא עלעירעטַאמ טקעריד רעטינ רַאפ ,עיציזָאּפ רַאפ יירעסייר ַא ךיז
 ןטכעפעג עלַאנרעטניא יד טָא םערָאװ .ןעמוקמוא עקַאט ןעק עלעירעטַאמ טקער
 ןכעלרעסיוא םעד ןנעק דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא ןזייװאוצסיורַא חוכ םעד ּפָא ןכַאװש
 ידכ טייהנגעלעג עדעי ןצונוצסיוא טיירג זיא ןוא ריא ףיוא דימת טרעיול סָאװ ,דנייפ
 ןלייטעצ טניימ סָאד ,רעקיטש ףיוא ןסיירעצ יז ןוא ריא ףיוא ןפראוואוצפיורַא ךיז
 ,ןעגנילשּפָארַא ןצנַאג ןיא יז רעדָא ,םיפתוש ,םיחצור-תונידמ רֶאּפ ַא ןשיווצ יז
 .ןריסקענַא

 עסיזָארי סָאד טעװ ,ןיילַא ךיז טימ יירענירק ןיא זיא זיוה ַא בוא ןוא

 .(25 ,3 ,סקרַאמ) "דנַאטשַאב ןייק ןבָאה טינ ...זיוה

 .אכ יח תובא (*
 ;ט ,אמוי (+*
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 ,ײטרַאּפ א ,ךריק ַא ןופ עגַאל יד זיא טכזניה רעד טָא ןיא שרעדנַא ןיטולחלוו ייד

 טלַאה .,עזַאב .רעלעירעטַאמ ַא ןיא טינ-טקיטסעּפטנורנעג יא סָאװ-:,עיצַאיצָאסַא ןַא
 לַאפ רעד יו םוטננייא ;הלחנ קיטש ַא רעדָא ,עיֿפַארנָאעג:קיטש א ףנוא טינ-ךיז

 -ַאזוצ טלַאה סָאװ :,טנעמעצ רעד: זיא ָאד ,עינָאלָאק ַא רעדָא .טַאטש :ַא טומ יא

 "נעט ןוֿפ גנוצַאשֿפָא ןא ,גנוסַאפפיוא ןַא ,רעשיגָאלָאעדיא ןַא רעדילנטימ יד ןעמ

 ןעוו ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןעגנוטלַאּפש .טפַאשלעזעג ַא* ןיא ןרירעּפָא סָאװ ,ןצנעד

 ןרעו ריא טפלעה סע ,גנוגעװַאב ַא טנוזעג וצ ןביג ,טריױװימַאמ  ןייר ןענייז ייז

 ,ןטָאנקעגנעמַאזוצ רעסעב ןוא קיטרַאננייא רעמ -;שיטענעגָאמָאה רעמ

 ןייגרעדנַאנוּפ סָאד ,גנוטלַאּפש יד :;סָאד זיא ןעגנערבסיורַא ליוװ .ךיא סָאװ

 טָאה ,םזיכרַאנַא ןוא םזיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס ,ןעגנוטכיר ייווצ .יד טָא ןופ ףיז

 וצ ןגָארטעגוצ ליפ טָאה סע ,טרעקרַאפ ,ננונעוַאב-רעטעברַא רעד טאשעג טינ

 -רעדנַאנופ רעסעב ךיז ןפלָאהעג ייז טָאה סע ,רעטעברַא יד ןופ גנורעלקפיוא רעד

 ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ןופ ,רעטנָאלּפ רשפא ןוא ,ליונק םעד ןיא ןביילקוצ

 ענַארפ-לַאטיּפַאק ןוא-טעברַא רעד ןופ גנוזייל ןוא לעטשקעװַא םעד טימ טּפינקרַאפ
 -לעזעג ,טפַאשלעזעג ןוא דיחי ןופ ענַארפ רעשיטילָאּפ-לַאיצַאס רעד טימ ךיוא יו

 | | .ןיימעגלַא ןיא גנורינער ןוא טפַאש

 ..טנודגּפָא םעד .י .ש טעז לטלעּפש ַא ךרוד

 ,1885 זיא סע
 -טסיא) טייז-חרזמ ףיוא לַאקָאל ַא ןיא ץעגרע זַא טסואוורעד ךיז טָאה ,י .ש

 -י ,שיסור ןיא סעיצקעל ןבענעג ןרעוו (דייס
 -רַאפ ןטלַאהעגּפָא ָאד ןרעוו גָאטימ ךָאנ קיטנוז ןדעי זַא ,ריא טפייוו ---,

 | | | | ?ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןעגנולמַאז
 -ניא סָאװ ּפַאנק רָאג סלָאמַאד טָאה ךימ זַא ,יונעג ץנַאג סע קנערעג ךיא,

 רעבָא ;ןעוועגנ ךעלטננייא זיא גנולמַאֹזרַאפ יד ןופ קעווצ רעד סָאֹו ,טריסערעט
 ךימ טָאה סָאד ,..שיסור ןיא ןטלַאהענּפָא ןרעוו גנולמַאזרַאפ יד זַא ,טקַאֿפ רעד
 7 - (* ,"טריסערעטניארַאֿפ קרַאטש

 -עג הייחמ .י ,ש ךיז טָאה שיסור טימ ןָאטעג קעמש א טָאה סע דלַאב יו !

 לסיב ַא טנירק סע ןוא שינעקירט ןיא טכַאמשרַאפ טרעוװ סָאװ ץנַאלֿפ א יװ ,ןעוו

 עיגלַאטסָאנ ןייז .לדנגער-ץירפש ַא ןופ רָאנ רעדָא-ירּפש ןופ טסינעג רעדָא  ,יוט |

 טרער עמ ,םייה רעד ןופ סורנ א יו טרעהרעד טָאה רע .טנערבעצ ךיז טָאה

 ענעקַאבעגניירַא ףיט ,ערעייט ,עמענעננָא סעיצַאיצַאסַא ליפיוזַא ןוא ןושל ןייז

 א ןריפכרוד ןעמונעג רע טָאה קידנליוו טינ ,טּפַאכרַאפ םיא ןבָאה ,ןצרַאה ןיא

 רע סָאװ ןוא םייה רעד ןיא ךיז ייב ןעוועג ןיא רע סָאװ םעד ןשיווצ ךיילנרַאֿפ

 .59 'ז ,ךוב טרימיצב .י .6 (*



 פד | ןפַאש ןוא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יטסװַָצנַאי .ט

 .ןדָאב ןכעלמייהמוא ןדמערפ ןפיוא טייקנבירטרַאפ ןיא ,דנו-ענ ןיא טציא זיא

 עצנַאג ַא ךיז טימ טגנערב סע ,ןושל ַא ןופ חוכ רערעיוהעגמוא רעד זיא סָאד
 108 ףיוא "זויִאס עשטָאבַאר יקסור, ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד טָא) סָאד ,גנובעגמוא

 ןקידטלָאמעד ןיימ ןיא לַארטשנוז רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא (ייוודארב טסיא

 ןיא ןיב ךיא זַא ,ןסענרַאפ לייו ַא ףיוא ךיא בָאה טרָאד .ןבעל !ןרעטצניפ רעייז

 ףיוא) טרָאד ,ןנײלוצקעװַא ּפָאק םעד ואו טּפָא טינ בָאה ךיא ואוו ,עקירעמַא

 ךיז ךיא בָאה (ןֹוׁשָל ןטבילַאב ןופ חוכ ןשיגַאמ םעד קנַאדַא ןעגנולמַאזרַאפ יד
 ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,ןטייצ עקידרעירפ .יד ןיא ,עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא ,ןגָארטענקעװַא

 -יורט עכעלרעדנואוו ןוא ענייש עכלעזַא טָאהעג בָאה ךיא ואוו ,דנַאלסור ןיא ןעוועג
 8 ."ןעמ

 טרעוו ,שַא ןוא ביוטש ,רפאו רפע ?ךעבענ רע זיא סָאו עקירעמַא ןיא ָאד

 טינ ךיז רע גיוט הכאלמ ַא וצ ,ןנָאלשוצ טינ ךַאז ןייק וצ ךיז ןעק ,ןסירעגסיוא

 רעכעלטלעוו ַא ,"קינזיולק רעכעלטלעו, ַא ,סקָאדַארַאּפ א ךָאד ןיא רע ,סיוא

 רענירג ַא זיא רע .טלעװ רענַאקירעמַא רעד ןופ ,טלעוו רעד ןופ טינ זיא סאו

 ,ןטלעוו עדייב ןופ ןרָאלרַאֿפ רעמ ןייז ןעק רעוו ,טנַאה ןיא ךַאפ ַא ןָא

 טריבורּפ בָאה ךיא !ןָאטענרעביא טינ טייצ רעד רַאפ ךיא בָאה סָאװ ןוא,

 רעשאווםילכ א נעט רָאּפ ַא וליפא ןרָאװעג ןיב ,,,רעדמעה ןעיינ ייב לזמ ןיימ

 טושּפ ןיוש זיא סע ןעוו --- טייצ עסיוועג ַא ךיוא טעברַאעג ;ןַארָאטסער ַא ןיא

 סָאו ןופ ,קירבַאפ-ךעלב ַא ןיא -- ןֿפָאלש וצ ואוו ןוא ןסע וצ סָאװ ןעוועג טינ

 ןוא ,רעגניפ רֶאֹּפ ַא ןרילרַאפ ,רעטעּפש רעדָא רעירפ טינ טגעלפ רענייא ןטלעז
 ןעו ןטלעז ךיא בָאה תוכאלמ עֶלַא יד ןופ רעבָא .טנַאה עצנַאג יד ךיוא לָאמַא
 ,ןזָאלעגּפָא קרַאטש סלָאמַאד ךיז בָאה ךיא ,ןסעוצנָא ךיז טָאז נונעג טָאהעג

 סעכ ןיא ןעוועג ןיב ,עטנַאקַאב ןוא דניירפ עניימ עלַא ןופ טרעטייוורעד ךיז בָאה

 (** "טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא
 -עג טינ ,סענַאּפעצרַאמ ןייק ןסעגעג טינ ךיוא רע טָאה דנַאלסור ןיא ,תמא

 -ערָא ןַא ןעוועג לכה-ךסב ןיא רע ,סעדָא ןיא טָאנ יו ,"גָאט ןשריזח , ַא טבעל

 רעבָא ,סעיצקעל עטַאוירּפ טינ ןוא בוטש ֹוצ בוטש ןופ טפיול סָאװ ,רערעל רעמ

 -ַאנמיג-םירבח ייב ןעזעגנָא ןעוועג זיא רע ,םיא וצ טקוקעגפיורַא ןעמ טָאה ךָאד

 ןעוועג ןענייז ןשינעטנעק ןֹוא ןטייקיאעפ ענייז .טייקנזעלעגנָא ןייז טימ ןטסיו

 ..הביבס רעכעלטננוי אקוודדוַאל ןוא רעכעלטננוי רעקימורַא ןייז ןופ טצַאשעגּפָא
 ,רעקירעביא ןַא ,רעטגערפענּפָא ןַא ,רענעסיוטשרַאפ ַא ןצנַאג ןיא ךָאד רע זיא ָאד

 ךיז טריר סע ןוא ,טריבורּפ ןיוש רע טָאה ץלַא ,טייל וצ טינ ןוא טָאג וצ טינ

 ןייצ יד ןגייל  טּפָא רָאג ףרַאד רע םָאקָאב סױרַא םיא טייג ץלַא ,טרָא ןֹופ טיג

 וצ סָאװ ןעװעג טינ טושּפ ןיא סע, .ןעייק וצ סָאװ ָאטינ ."עצילָאּפ רעד ףיוא

 ןגירק טנעקעג סלָאמַאד טָאה עמ סָאװ "סנשטנָאל עיירפ יד טינ ןעוו ןוא ;ןסע

 סייוו ,לקינ ַא רַאפ טפיוקעג טָאה עמ סָאװ ,ריב זָאלנ ַא וצ ןולאס-ריב ןדעי ןיא

 .ך2'דו זיז ,טרָאד (*

 .09 יז ,טרָאד (5
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 וצרעד ,טייצ עכעלקערש ענעי טבעלעגרעביא טלָאװ ךיא יו ,טינ תמאב ךיא
 (* ,"לקינ רעד ןעוועג זיא לָאמ עלַא טינ סָאוו ,קילנמוא רעד ןעוועג ךָאנ זיא
 ןופ סיזַאא ןַא ןניוא עטשודיחרַאפ ענייז רַאפ ךיז טקעלּפטנַא ננולצולּפ ָאד ןוא

 ,שיסור טדער'מ .רבדמ רענַאקירעמַא םעד טָא ןופ ןטימ ןיא ןשיסור םעד

 לופ , ,"זויִאס ישטָאבַאר יקסור , ןֹופ טרישזנַארַא שיסור ןיא סעיצקעל טלַאה'מ

 נָאט ןייא ןנינענרַאפ ןקיטסייג תמא טימ לופ ןוא ...ךָאו עצנַאג יד תורצ טימ

 .םירישה:ריש ןופ הסונ ןיא טביירש רע (** "קיטנוז ןקילייה םעד ,ךָאו ןיא
 -ייש ןוא ךָאו עצנַאנ ַא טצרַאװשרַאפ רעוו ךיא --- הוואנו ינא הרוחש :שרדמ

 יד סיוא טפיוק גָאט רעד רעבָא .ךָאו ןיא גָאט ןייא ,תבש םוא ךיא ןייש ןענ

 -יא יד ןעמונ ןקיטסייג ןייז ףיוא קיטנוז ןופ םעט םעד טליפ רע .ךָאװ עצנַאג
 .געט עקידעכָאװ סקעז עקירעב

 ,שיסור ןיא טריפעג ןרעוו ןייארַאפ רעטעברַא ןשיסור ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד

 ?ןעוועג ייז ןענייז רעוו ,סעקַאסור יד

 ,עניַארקוא ,עטיל ןופ ,רעכעלטקניּפ ,דנַאלסור ןופ ענעמוקעגרעבירַא ןדיי

  -עפָאלטנַא ןדיי ;עירעּפמיא רעשיסור-סיורג רעד ןופ עטריסקענַא ןטנגענ ,ןליוּפ

 רעבָא ,ןעמָארנָאּפ ענייז טימ םישזער ןשירַאצ ןופ ,תופידר ןופ ןבעל ןטימ ענ

 -ולָאװער ןוא רוטלוק ןֹוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ ענענורטנַא ןייק טינ

 "םייה רעטלַא רעד ןיא , יו שיסור ?טקַאנקעג  טָאה עמ ,עיגָאלָאעדיא רערענָאיצ

 -עננייא טינ יא םענייק ,ךעלריטַאנ ץנַאג ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה ךַאז יד ןוא

 ,שידיי ָאד טדער'מ ןעוו ,טסַאּפענ רעסעב טינ ךיז טלָאװ סע יצ ןגערפ וצ ןלַאפ

 ,לארשי ינב וניחַא עלַא ןענייז עטלמַאזרַאפ יד דלַאב יו

 יד ןיא ןקילײטַאב ךיז ,ךיז ֹוצ ןעמוק ןעמונעג ,י ,ש טָאה זייווכעלסיב

 -רַאפ םיא טָאה עמ ,ןענעקרענָא ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןָא םיא טבייח'מ ,ןטַאבעד

 רעד ןוא ןעמונעגנָא גנודַאלנייא יד טָאה רע .,גַארטרָאפ ַא ןטלַאה וצ ןטעב

 -קעל יד ,רענדער רענערָאבעג ַא ןעוועג ןיא .י ,ש ,גלָאפרעד ַא ןעוועג זיא גַארטרַאפ

 -דער ןייז ,טנַאלַאט ןייז טנעקרענַא םלוע רעד .,ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה עיצ

 ,(12 יז ,טרָאד) .טּפַארק-רענ

 -וק סע ,טַאהעג טינ םימי-תוכירא ןייק טָאה "זויִאס ישטָאבַאר יקסור , רעד
 רעגייטש רעד יו ,רעדילנטימ יד ןשיוװצ ןשינעײטשרַאפסימ ,ןעגנובייר רָאפ ןעמ

 | ,עיצַארנימע ןיא זיא

 -ָארּפ רעשיסור, א סיוא טסקַאװ רבק ןייז ףיוא ןוא טלַאפעצ רע ,ללכח

 רעד :ױזַא טניימ סָאד .,("זויִאס ינוויסערגארּפ יקסור ,) "דנַאברַאפ רעוויסערג

 ןלַאפעגסױרַא זיא סע סָאו ,טביילב גנונעכיײצַאב עשיפַארגָאנטע יד ,וויטקעידַא

 -ַאֹפ םיא טימ טָאה סָאװ ,"ישטָאבַאר , רעקידכעבענ רעד ,?רעטעברַא רעד זיא

 -רַא ןייק ךעלטננייא זַא ןעזנייא ןעמונענ ןבָאה רעדילגטימ לייט ,םינּפה ?טריס

 יז .טינ ךָאד ייז ןענייז רעירַאטעלָארּפ עקידתורוד ןייק ,טינ ייז ןענייז רעטעב

 .13 יז ,טרָאד (*

 .13 יז ,טרָאד (5
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 סרעסעב סעּפע וצ ןגאלשוצ ךיז ןלעוװ ייז זיב ,קילייווטייצ ,לייוורעד ןטעברַא

 ,תויהש ערעדנוזַאב ןָא עקַאט

 / יװ ןפלעה וצ -- סנטשרע :ליצ ןטלּפָאט ַא טַאהעג טָאה, דנַאברַאֿפ רעד

 -- סנטייוצ ןוא ;דנַאלסור ןיא ףמַאק-סטייהיירפ םעד לעיצנַאניפ ךעלגעמ טייוו

 -עברַא רעד ןשיװצ עקירעמַא ןיא םזילַאיצַאס ןופ ןעעדיא יד ןרידנַאנַאּפָארּפ וצ

 : * ,"קרָאידיגנ ןיא גנורעקלעפַאב-רעט

 "עג זיא דנַאברַאפ רעויסערגָארּפ רעד זַא סױרַא ךיילג ךיז טזייו סע רעבָא

 -יישרַאפ ייווצ ,ךיוב ןייא ןיא ןעגנוטכיר ייווצ :הקבר רעטומ רעזדנוא ןיא ןטָאר

 סע ןוא ,זיירק ןגנע םעד ןיא עינָאמעגעה רַאפ ךיז ןעלגנַאר סעיגָאלָאעדיא ענעד

 יד ןענופעג ךיז ןכָאה דנַאברַאפ ןיא ,גנוטלַאּפש ַא וצ ןעמוק ירפ ץנַאנ טעװ

 -ָאס רעשטייד רעד ןופ טסוג ןוא טסייג ןיא םזילַאיצַאס טשטייטעג ןבָאה סָאװ

 ןלענש םעד ךָאנ טּפיוהרעביא --- טייצ עצרוק ַא רַאפ סָאװ ,עיטַארקָאמעד-לַאיצ

 ןופ ךיירקנַארפ רעביא ןטלַאהעגּפָא טָאה דנַאלשטייד עשיסיירּפ סָאד סָאװ ,גיז

 "ורַאּפ רעד ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ךָאנ ןוא ,1871 ןיא ןטירד םעד ןָאעלָאּפַאנ

 יָאס "עשישטייד-רעקנוי, עקיזָאד יד זַא ןזיוועגסיוא ךיז טָאה --- ,ענומָאק רעז

 ןוא ןירעבעגנָאט יד ,רעטסומ רעד ןרעװ וצ טרעשַאב זיא עיטַארקָאמעד-לַאיצ

 ןוא ,עּפָאריײא ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עלַא רַאפ ןירעלעטשוצ-עיגָאלַָאעדיא

 יַאוצַאס רעשידנעלסור רעד רַאפ לעדָאמ ַא יװ ןעניד רעכיז יז טעוװ רקיע רעד

 ,גנונעווַאב רעשיטסיל

 -טימ עכלעזַא דנַאברַאֿפ ןקיבלעז םעד ןיא ןענופעג רעבָא ךיז ןבָאה סע

 יַאב ,שטייטסיוא ןרעטיירכ ַא םזילַאיצַאס טרָאװ םעד ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,רעדילנ

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא גנומענרעטנוא עדעי טרָאװ םעד טָא טימ קידנענעכייצ

 םיא ןבָאה ייז .לעטשנייא ןכעלטּפַאשלעזעג םעד ןופ יוברעביא ןלַאקידַאר ַא

 "יירפ, ןימ ַא יװ טסַאפענפיוא ןבָאה ייז סָאװ םזיכרַאנַא ןטימ טריציפיטנעדיא

 | ."םזילַאיצַאס ןכעלטייה

 ןפוא םושב ןבָאה ןעגנוניישרעד עלַאיצַאס ןופ ןעגנוסַאפפיוא ייווצ יד טָא

 ןופ ןעגנוזייל עטצעזעגננעק טעמכ רָאפ ןגייל ייז ,ךיז ןשיווצ ןזיוה טנעקעג טינ

 ןבָאה ייז ןוא ןעגנוטכיר עקידנַאנַאנגעק ייווצ ןיא ןפור ייז ,עגַארפ-רעטעברַא רעד

 עקיזָאד יד ןשיוװצ םיקוליח יד ,רעטעּפש רעדָא רעירפ ,ןייגרעדנַאנופ טזומעג ךיז

 ןופ ןעגנוטכיילַאב עשיטערָאעט יד ןיולב טינ ךררודַא ןעגנירד ןעגנומענַאב ייווצ

 ,טפַאשלעזעג רעד ןוא םענלצנייא םעד ןשיווצ ךיז ןבעוו סָאװ ןשינעטלעהרַאפ יד

 -קַאט ןופ ןגַארפ עשיטקַארּפ יד ךיוא רָאנ ,םידיחי ןופ ?מעזעג ַא יװ ןענַאטשרַאפ

 עטצעל יד ןענייז ןטעברַאטימ ענונב ןוא ,ףמַאק-ןסַאלק ןופ קיגעטַארטס ןוא קיט

 ,עטשרע יד יו קידנרידיצעד רעמ רשפא

 טפַאשטריװ יד ןבעגרעביא חוכמ עגַארפ יד ןיא טקנוּפ-טיירטשטּפיױה רעד

 טניק תקולחמ רעד ןופ טקנוּפרעװש רעד .טַאטש ןופ םוטנגייא ןוא תושר ןיא

 רערעטייוו ַא ףיוא ןטנײלעגּפָאמוא ןַא ןרעדָאפ ןטסיכרַאנַא יד סָאװ םעד ןיא טינ

 .18 יז ,טרָאד (=
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 יקרַאמ ןטַארקָאמעדילַאיצַאס יד תעב ,טַאטש ןופ הַאשּפָא ןטמַאזעגמוא ,,טייצ
 ךיז ןופ יו ןברַאטשּפָא טעװ טַאטש רעד זיב ןטרַאװ ןוא דלודעג ןבָאה ןטפיס

 ךיז ןעמ ןעק ?לכב ,אירטו אלקש יד רָאפ טמוק לַאעדיא םעד ןגעוו טינ ,ןייֵלַא
 ךיז דצ ןטייוצ םעד טינרָאג טניול סע תמחמ ןרעּפמַא טינ ןלַאעדיא ןגעוו

 -ננעלעננַאטפנוקוצ ַא טימ ןָאט וצ טָאה סָאוװ ,טקנוּפ ַאזַא ןיא ןרָאּפשוצנייא
 ךס ַא סע טָאה ןינעל יו ױזַא ,ןסקרַאמ ןשטייטסיוא ןעמ ןעק ?יוװ עמ זַא ,טייה

 רעדָא ,ןזיילפיוא ךיז טעו טַאטש רעד זַא טנעקרענָא רע זַא ,ןָאטעג רעטעּפש

 ףרַאש רעייז טייטש עגַארפ יד ,ןרעוו טשינ וצ ןוא ןקלעוורַאפ רעדָא ןייגרעטנוא

 ןיא עיזַאושזרוב יד טקיטייזַאב עמ ןעוו ,טפַאשטריו רעד חוכמ טלעטשעגקעווַא

 ,טפַאשטריוו יד ןטלַאװרַאפ סָאד ןעױרטרַאפנָא ןעמ ףרַאד ןעמעוו

 -רעביא עטַאבעד יד ךיז טָאה טביײרשַאב ,י ,ש סָאװ טייצ רעד ןיא רעבָא

 ןלָאז רעטעברַא יד יצ ,םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןופ עגַארפ רעד םורַא טריפעג טּפיוה
 יד וצ ןלַאװ יד וצ ןעמיטש ערעייז ףיוא ןעגנונעפָאה עלַא רעדָא עסיורג ןנייל

 ןופ טנעמָאמ םעד ןכָארטשענרעטנוא ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד .,ןטלַאטשנַא-הכולמ

 -ַאב ןריבורּפ טינ ןוא ףמַאקנסַאלק ןיא עיצקַא רעטקעריד ןופ ,טיוקיטעט-טסבלעז
 -ירעבעגצעזעג יד ךרוד תוחנה ריא ןופ ןגירקסיורַא ןוא עיזַאושזרוב יד ןקריוו

 ףיוא .ןייגנייא טלָאװעג טינ ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד .סעיצוטיטסניא עשהכולמ עש

 ןופ גנוצריטשרעדינ ענעמוקלופ יד טבערטשַאב ןבָאה ייז ,ןסימָארּפמָאק . ענייק

 םעד טָא םֹורֵא ןֹוא .ןשיטילַאּפ ןה ןוא ןשימָאנָאקע ןה לעטשנייא ןצנַאג םעד

 .תקולחמ יד טרעקַאלפעצ ךיז טָאה קיטקַאט ןופ טקנוּב

 טכעפעג םעד ןופ טייקטרעטיברַאפ יד ןייטשרַאפ רעסעב ןלָאז רימ ידכ ןֹוא

 ,98:1880 ןרָאי יד ןגעוו ךיז טדער סע ,ןטייצ ענעי ןיא ןזַא ןפיירגַאב ןעמ ףרַאד

 ןיא טלַאהטנַא עיטַארקַאמעד-לַאיצַאס יד זַא רָאלק ןעוװעג טינ םענייק ךָאנ זיא

 קיטקַארּפ רעד ענונב טניינעג שיטסיטַאטש טסכעה ןזיא סָאװו ,טנעמעלע ןַא ךיז

 טקורעגסױורַא רעטעּפש ךיז טָאה טנעמעלע רעד טָא ,יוברעביא-טפַאשלעזעג ןופ

 םעד ןוא .םזינינעל-םזיסקרַאמ ןיא קורדסיוא ןלופ ןייז וצ ןעמוקענ ,טנָארפ םוצ

 -עװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ןצנעדנעט עשיטסיכרַאנַא יד ןגעק ףמַאק ןטרעטיברַאּפ

 -עלע ענעי עקַאט טריפעג טײקנסָאלשטנַא ןוא טייקטרעטיברַאפ טימ . ןבָאה גנוג

 ןופ גנוטלַאּפשעצ ןוא עיצַאזילַאטסירק רעד .רַאפ טייצ רענעי ןיא םערָאװ .ןטנעמ

 עטצעזעגננעק ייוצ ןוא תונחמ ייוצ ףיוא רענַאל ןשיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס םעד

 ןשיגָאלָאעריא ןייז ןיא ,ךיז ןיא טַאהעג טַארקָאמעדדלַאיצַאס רעדעי טָאה ןטנָארפ

 םעד ןגעוו ןייֵלַא טָאה רע רָאנ ,םזיוװעשלַאב ןופ םס םעד םעטסיס ןלַאטנעמ ןוא

 -לַאיצַאס יד טימ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעיירעסייר יד זַא ױזַא .טקיטכעדרַאפ טינ

 רעשיטסיװעשלַאב רעד ןופ ןייר ןעוועג טינ ןענייז ייז ?פיוו ףיוא ןטַארקָאמעד

 טינ ןיילַא ,םיעדוי-אלב ייז ןיא טקעטשרַאפ ,"טנעטַאל , ןעוועג זיא סָאװ הלחמ

 -פמיס עריא קידנקרעמַאב טינ ןוא טײקנַארק-םזירַאטילַאטַאט רעד ןופ קידנסיוו

 יי .ןעמָאט

 -ָארפ , םעד ןֹופ רעדילנטימ עטסרעמ יד ןענייז סע טרעדליש .י .ש יו טיול

 ןַא וצ ןעמוקעג ןיא סע ,ללכה ,טגיינעג שיטסיברַאנַא ןעוועג "דנַאברַאפ ןוויסערג



 .161 ןפאש טא ןפמעק ,ןבעל ןייז --- יקטווַאגַאי .שע

 סעיצקַארפ עטמערופעגסיוא שיגָאלָאעדיא-טלוב ייווצ יד ןשיוװצ גירק םענעפָא

 ."שובלמ, ןצנַאג םעד טָא ןופ טענ יד ןופ סירעצ ַא ,גנוטלַאּפש ַא וצ ןוא

 סיאול ,רעכיב עשיסור ןופ קעטָאילביב א טגָאמרַאפ טָאה דנַאברַאפ-:רעדי

 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ טסייג רעקידנריפ רעד ןעוועג זיא סָאװ .,רעלימ

 .טויילעגפיוא זיא .דנַאברַאפ רעד זַא טרעלקרעד טָאה ,זנכשא חסונב עיצקַארפ

 רעכיב עשיסור לָאצ יד ,טסייה סָאד ,קעטָאילביב יד ןעמונרַאפ ךיוא טָאה רע

 -ַאיצָאס רעשטייד רעד וצ ןבעגענרעביא ייז ןוא ,ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ

 טרינָאיצקנופ קידעבעל ןוא ,טריטסיזקע טלָאמעד טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיטסיל

 -לַאיצַאס דנַאלשטייד ןופ ענעמוקעגרעבירַא ןופ ןענַאטשַאב ןזיא ןוא קרָאידוינ ןיא

 - ,ןטַארקַאמעד

 זיא -י .ש .רעכיב יד ןענָאמ קעװַא ןענייז יקסנַאדשזריג סקַאמ ןוא .י .שי

 -גנייא עמיטיגעל ערעייז וצ ןרעוו טרעקעגמוא ןלעװ רעכיב יד זַא רעֶכיִז ןעוועג

 םיא ."ןויִאס , ןופ רעדילגטימ יד ןופ טייהרעמ רעקידנגעוװרעביא רעד וצ ,רעמיט

 ןגירק וצ ,רעכעלטקניּפ ,גנושיוטנַא ערעווש ַא ןבעלוצרעביא ןעוועג טרעשַאב ןיא

 ענייז טרעהעגסיוא ןבָאה ןטסילַאיצַאס עשטייד יד ,ּפַאלק ןרעווש ןוא ןקרַאטש ַא

 -נולשעגּפָארַא טכייל ייז ןוא (* ,שטייד ןיא טגײלעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,תונעט

 ענייז ןופ ,קיגָאל ןייז ןופ טרירעגמוא ןבילבעג ןענייז ייז ,ןרעיוא יד ךרוד ןענ

 וצ ןה ןוא דנַאטשרַאפ רעייז וצ ןה טדנעוועג ןעוועג ןענייז סָאװ ןטנעמוגרַא

 "רעביא יד טרעהעגסיוא טָאה ץַאק עמורפ יד .רשוי רַאפ ליפעג ,ןסיוועג רעייז

 עלעצעט סָאד טעשטקָאלעגסיוא השעמ תעשב טָאה ןוא שינעגאז-רסומ עקידנגייצ

 והואה, זַא ןסָאלשַאב ןבָאה ייז .ערעדנַא סָאד טינ טרעטש סנייא .,ענעטעמס

 זַא ,ןעועג ןיא טנעמונרַאטּפיוה סיקסװַאנַאי .ש .הליפת עטסעב יד זיא "דיב

 סָאװ טנוה א ןוא ייה עּפוק ַא ןופ לַאפ רעד רעדָא ,םודס תדימ ַא ןיא סָאד

 ןיא ןענייז רעכיב יד .יוװ ייס טינ סע רע טסע ןייֵלַא ןוא וצ טינ םענייק טזָאל

 זַא ױזַא ,ןענעייל טינ שיסור ןייק ןעק רעדילגטימ ערעייז ןופ רענייק ןוא שיסור

 ןרעװ טביוטשרַאפ ,ןרעװו ןגילרַאפ ,ןרענלַאװ זיולב ייֵז ייב ךיז ןלעוו רעכיב יד

 ,ןצונ טכַארבעג ייז ןטלָאװ "זויִאס , ןופ רעדילגטימ יד ייב תעב ,ךיורבעגמוא ןֹופ

 -עג טפיוקעג ךָאד ןענייז ייז סָאװ בילוצ גנורעלקפיוא ןופ קעווצ םעד טנידעג

 | | .ןרָאוװ

 :שיטסיאוזַאק-שיטיאוזעי טרעפטנעעג םיא רעלימ יאול טָאה םעד ףיוא

 -ָאל ָאט ?רעכיב עשיסור יד ןפרַאד רימ סָאװ וצ ,טגערפ יקסווָאנַאי רעה רעבָא ,

 (== ,"ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא ןענייז רימ זַא ,ןגָאז םיא רימ

 -ַאב רעייז ןיא ןעניפעג ,השקשינ ,ךיז געמ ךוב שיסור א ךיוא זַא ױזַא

 ייז .שיטסיניװָאש שינַאמרעג ,ןטָאירטַאּפשטייד עקיצרַאהגנע טינ ןענייז ייז ,ץייז

 טייטשרַאפ .טסיזמוא סע ןגירק ייז ןעוו ,לכיב שיסור ַא ךיוא ןעיידרַאפ ןענעק

 ךיז ןלָאז ייז זַא ?שיטסילַאנַאיצַאנרעטניא , ױזַא ןעוועג טינ ןענייז ייז ןַא ,ךיז

 .דופ יז ,טרָאד (*
 .81 'ז ,טרָאד (65*
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 -יב יד רַאפ ןלָאצַאב רעדָא ,טינ ייז ןענעייל ייז ןעוו רעכיב עשיסוד ןפיוקנייא

 רעייז זיא טייוו ױזַא .קסע ןַא רוטּפ ןוא "זויִאס ינויסערגָארּפ יקסוד , םעד רעכ
 ןעוו ,םענעי ייב סעּפע ןעמענוצ ףיוא רעבָא ,ןעגנַאנעג טינ "םזילַאנָאיצַאנרעטניא,
 -כיר רעדָא ןושל רעדנַא ןַא ןוא עּפורג רעשינטע רעדנַא ןַא ֹוצ טרעהעג רענעי
 -ַאנָאיצַאנרעטניא ליפ ױזַא ףיוא ענעמונרַאפ סָאד ןבענקירוצ םינ ףיוא רעקיט

 .ןעועג ָאי ייז ןענייז טמיטשעג שיטסיל

 וצ ןעמוקעג זיא םע ןעוו זַא ןרעו טקרעמַאב אחרוא בנַא ָאד לָאז ללכב
 ,ןויסנ ןסיורג ןרַאֿפ טלעטשענ טָאה עטכישענ יד ןעוו ,וואורּפ-רעייפ ןקיטכיר םעד

 ןופ ךורבסיוא םעד ףיוא ןָא קניו ךיא ,עבָארּפ יד ןטלַאהעגסיוא קיניײװ ןבָאה

 עשיטסילַאוצַאס יד ןופ לַאנַאיצַאנרעטניא רעטייוצ רעד ןעוו ,1914 ןיא גירק

 ןוא ,ןטרָאק ןופ טיובעג עלעביטש ַא ןעוועג טלָאװ רע יוװ .ןלַאפעצ זיא ןעײטרַאּפ

 .דניז ןָא ןייֵלַא זיא סָאװ רעד נעמ רענייטש ייז ןיא ןפרַאװ זַא ןבעגוצ זומ ךיא

 טגָאזענסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז ןטסיכרַאנַא יד ןשיווצ

 טכייל ייז טָאה ןעמ זַא ױזַא ,גנורינער רעייז ןופ טייז רעד ףיוא גירק ןרַאפ

 -ָאמרעד וצ גונעג ,םזיטָאירטַאּפדָאכרַאנַא רעדָא-לַאיצַאס ןיא ןקידלושַאב טנעקעג -

 ן-.י ,ש ךיוא ןוא ןיקטָאּפָארק רעטָאיּפ ,טסינומָאק-טסיכרַאנַא ןטסטמירַאב םעד ןענ

 'אק ענעי טָאה רענייק זַא ױזַא ,1888 ייב טשרע רימ ןטלַאה ָאד רעבָא .ןיילַא

 ןטלצרַאװעגנייא-ףיט נונענ טינ םעד ןופ גנוריטידערקסיד ריא טימ עפָארטסַאט

 ןופ ייס ןוא ןטסילַאיצַאפ יד ןופ ייס םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןקיטפַאה גונעג טינ

 ןליפא ןבָאה לָאז רע ןעוו ,ןעזסיורָאפ ,ןריּפיציטנַא טנעקעג טינרָאג ןטסיכרַאנַא יד

 | | | .ּפָאק ןיא ןגיוא עקיטסייג ןעצ
 םעד ןגעװ ךיז טלדנַאה סע ליפיוו ףיוא ,שינעעשעג עצנַאג יד זיא ?לכב

 וצ וליפא טניולעג טינ טלָאװ סע סָאװ סעכלעזַא סעּפע ,רעכיב יד ןופ ןּפַאכרַאפ

 ןייק ןעועג טרעװ טינ זיא קעטָאילביב יד זַא רָאפ רימ ?עטש ךיא ,ןענָאמרעד/

 -יב ןֹופ ?מַאזפיונוצ רעמערָא ןַא ןעוועג סע זיא אמתסמ ,רעלָאד םיפלַא ט"ּפרת

 ."קעטָאילביב , ןפורנֶא טנעקעג סע ןעמ טָאה שיטנעװקַאלדנַארג זיולב סָאװ רעכ
 ןבָאה ייז לייו רעייט ןעוועג רעדילנטימ יד ייב ןענייז רעכיב עכעלטע יר רעבָא

 םעד טיול ,ןטייקירעווש יד טיול רָאנ טרעוװ-קרַאמ רעייז טיול טינ טצאשענ ייז

 סיורג טימ ןוא טגיילעגפיונוצ ךיז ןבָאה ייז ןעוו טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ רעפּפָא

 ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ףיוא סעמוס יד ךיז ןשיווצ ןבילקעגפיונוצ גנערטשנָא

 ,ןבױלגרעבַא ,שינרעטצניפ ןפמעקַאב וצ ףיוא "רעוועג , םעד טָא טלדנַאהעגנייא

 ,טײקנענַאטשעגּפָא ןוא עיצידַארט

 ןשיוצ ןופ דָאזיּפע רעקיטשינ רעד טָא זַא ןענעכיײצַאב וצ זיא עווַאקישט

 ןרָאי ענעי ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ן-י .ש ףיוא טכַאמעג טָאה ןעיירעקנַאצ-ןּפורג

 ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו ןעמוקרָאפ לָאז ץלַא זַא טלָאװעג  ,טסינָאיצקעפרעּפ ַא

 םיא טָאה ןֹוא םשור ןקרַאטש א ,קיטע רעגנערטש ןופ ןעגנורעדָאֿפ יד טיול

 -קעװוַא םיא ןוא ,םזיטַארקַָאמעדילַאיצַאס םוצ טפַאשרענגעק ןייז ןיא טקיטסעפַאב

  -רַאנַא יד ןופ רעגַאל ןיא גנוגייצרעביא רעפיט ןוא סיפ עדייב טימ-טלעטשעג

 -ּפִא ןיא, וויטקעיבוס סיוא לָאמַא ןסקַאװ ןשינעעשעג עקיטשינ ,עקיניילק ,ןטסיכ
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 ןָא ןעמענ ןוא גנומיטש רעסיוועג ַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ןשטנעמ ַא ןופ ץיַאש

 ייוצ יד ןבָאה טנעמָאמ םעד ןיא דָארנ זַא ךעלנעמ ,סעיצרָאּפָארּפ עשיטנַאגיג

 ןוא םזיטַארקָאמעדדלַאיצַאס ןגעלעג ןענייז םע עכלעוו ןיא ןלָאשגָאװ עטצעזעגנגעק

 -סימ ןופ ץנוא רעדָא טיול רעד טָא ןוא טריסנַאלַאב טינ רעיש ןעוועג םזיכרַאנַא

 -רַאנַא יד רעטנורַא יצ ַא ןבענעג טָאה ןטַארקָאמעדי-לַאיצַאס יד ןופ דצמ גנולדנַאה

 רָאי קיצנַאװצ ןוא ריפ לכה-ךסב ןעוועג טלָאמעד זיא ,י ,ש ,לָאשגָאװ עשיטסיכ

 ,תולווע ןייק ןדיילרַאפ טנעקענ טינ טָאה רע .וויטיסנעס רעייז ןעוועג זיא ןוא טלַא

 -ָאלַאק ןייז וצ ןעזענסיוא ןניוא ענייז ןיא ייז ןבָאה ןייז טינ ןלָאז ייז ןיילק יו

 ןעוועג זיא רעסַאװ ןפָארט ַא .קעלפ ַא ןעוועג םיא ייב ןיא עלעקנערּפש ַא ,לַאס

 | .ןגער-ץירּפש ַא

 טסימערטסקע-טסילַאעדיא רענעכַארּפשעגסױא ןַא ןעוועג טלָאמעד זיא .י ,ש

 ןעזרעד טָאה רע ןוא ןעײרעקנַאצ עשיאיײטרַאּפ-רעטניא ןיא גנורַאפרעד ןייק ןָא

 -נברָאדרַאפ ,טײקטריטּפורָאק עצנַאג יד גנולדנַאה רעקיטרעוװרעדנימ רעד טָא ןיא

 ,טײקשינַאקיטילאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןֹופ ?עיצַאזילַארָאמעד , ,טייק
 ,טנָאזירָאה ַא ןעלניּפשּפָא ךיז ןּפָארט ַא ןיא טעז ליוו עמ ןַא

 עקינוצסיורג ןופ טכיל ןיא ןוא ןרָאי ?סיב שּפיה ַא ןופ ץנַאטסיד רעד ןופ

 -נשיווצ ןופ שינרעטנָאלּפ רעד ןיא ךיז ןעניפענ סָאװ ,ןצכעוט עשירעכערברַאפ

 -רעד ןענייז סָאװ ,ןעיירעגירק --- ןעיירעסייר עלענַאיצקַארפרעניא ןֹוא עשיאייטרַאּפ
 עשינַאלַאעדיא ןופ ענרָאטַאק ןרָאי ףיוא ןעגנוקישרַאפ ,ןעננוטכירניה וצ ןעגנַאג

 ,ןיילק שיּפָאקסָארקימ ךעלכיב רָאְּפ ַא ןגעוו ךוסכס רעד טָא סיוא טעז -- ,רענגעק

 | | .שימָאק וליפא ןוא קיטשינ

 ןיא טָאה רע ,י .ש םעד ףיוא ןקֹוק טנַאקעג טלָאמעד טָאה ױזַא טינ רעבָא

 ןופ ּפיצנירּפ םעד ןֹופ גנוכעוושרַאפ ןעזעג "ּפַאכרַאפ, םענעשַארגירד םעד טָא

 -בעלרעדירב ןֹוא טייהכיילג ,טייהיירפ טײטַאב ;קידרעדילניירד זיא סָאװ ,רשוי

 ַא טקילברעד ָאד טָאה רע ,שיאערבעה שילביב ןקירדוצסיוא ךיז ,רוציקב .טייק

 ,ןבערברַאפ ןכעלבענרַאפמוא סיורג ַא ,"העבנב שנלפ,

 סע טלָאװ ,סכעלנע סָאװטע טריסַאּפ טלָאװ טציא ןעוו ,ךיז טיײטשרַאּפ

 -רעטייוו ןיימ ןופ גנַאנ םעד ןיא .ןעקנעד טרַא ןיימ ףיוא טקריוועג סָאװ ּפַאנק

 -יא ןלייטרוא טינ רָאט עמ ןוא טינ ןָאק עמ זַא ,טנרעלעג ךיא בָאה ןבעל ןקיד

 -סנבעל ןיימ ,רעגנעהנָא ערעייז ןוֿפ גנולדנַאה רעד טיול ןּפיצנירּפ ןוא סערעל רעב

 ,טבעלש רעייז טפָא ןעלדנַאה ןטסיכרַאנַא ךיוא זַא טנרעלעג ךימ טָאה גנורַאפרעד

 | ..לַאעדיא ןסיורג רעייז ףיוא קידנטכַא טינ

 בָאה ךיא ןעוו ,גנוי ױזַא ןעוװעג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רענעי וצ רעבָא
 ,ןבעל ןיא גנולדנַאה ענייז ןופ ןּפיצנירּפ סמענייא ןלײיטּפָא טנַאקעג טינ ךָאנ

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ לייטרוא רעטכערענמוא רעקיזָאד רעד טָאה

 סע טָאה רעדנוזַאב ,םזיטַארקַאמעד-לַאיצַאס ןצנַאג םעד ןסַאהרַאֿפ טכַאמענ רימ

 ןייק ןענופעג טינ ךיז טָאה גנולמַאזרַאפ רעצנַאג רעד ןיא סָאו ,טרעגרעעג רימ
 -דנוא ףיוא ןלעטש ךיִז ןעגניווצ לָאז ליפעג-טייקיטכערעג רעד ןעמעוו ,רעקיצנייא
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 -מיס ןבָאה ייז ןשיוצ ךס ַא רָאנ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא שטָאכ ,טייז רעז

 (* ,"זדנוא טימ טריזיטַאּפ

 טיול ןּפיצנירּפ ןוא סערעל רעביא ןלייטרוא טינ ןעק עמ .ןכַאמ רָאלק רימָאל
 ַאזַא ןיא םערָאװ .םידיחי יו ןעמוק ייז ןעוו רעגנעהנָא ערעייז ןופ גנולדנַאה רעד
 ,ןטירקָאּפיה עכַאפנייא ןענייז ןטּפעדַא ענעבענעג יד טָא ןַא ,ןנָאז רימ ןענעק לֵאפ
 גנונױלַאב ןטעב ןוא ירמז יו ןעלדנַאה ייז, סע טסייה ןושל ןשידומלת ףיוא

 -:י'ורעטנוא ןּפַאכ ייז ,ןטלַאהעגסיוא טינ טושּפ ןענייז יז זַא רעדָא (=* ,סחנּפ יו

 -עליימ יד טימ ןיולב ןעניד ייז סָאװ ,ןּפיצנירּפ יד ןגעק ןכערברַאּפ ייז ,ןקיד
 ןַארַאפ זיא םעד ףיוא ןוא .רעצרעה ערעייז טימ טינ רעבָא ,ּפעק יד טימ רעדָא

 ףיוא קידצ ַאזַא ןַאמ ַא ןַארַאפ טינ זיא סע, ןיא רעפטנערַאפ רעשילביב רעד

 ןיא טכייג רעד  (**"."ןקידניז טיג ןוא סטוג ןָאט רדסכ לָאז סָאװ טלעװ רעד

 זעוו קידלוש טינ זןיא ערעל עשילַארָאמ יד (4 .ךאווש זיא בייל סָאד רעבָא קיליװ

 -ןייא יד .יז טינ ,רעקידלוש רעד זיא רע ,ריא ןגעק טכערברַאפ טסילַארָאמ רעד

 -וס רעד טָא טלָאװ יו זיא טלַאמעד זדנוא .ייב ךיז טלעטש סָאװ ענַארפ עקיצ

 טאה יצ ,רעגרע יצ רעסעב ערעל יד טָא טינ טנעקרענָא רע ןעוו טלדנַאהעג טקעיב

 ענייז ןרענייפרַאפ ,ןרעסעב ֹוצ גנוקריוו א םיא ףיוא טביאעגסיוא ללכב ערעל יד

 ךעלטרָאװטנַארַאּפ ןענייז ייז סָאװ ,םידיחי ןגעװו טדערעג ץלַא זיא סָאד .ןטיז

 םוטנטסירק םעד ןקידלושַאב טינ ןעק רענייק .םידיחי יווװ בישעמ ערעייז רַאפ

 פיו ,קירעהעג יװ טינ ףיוא ךיז טריפ טסירק ַא ןעוו ,עילעגנַאװע רעד רעדָא

 ףרואווסיוא ןַא ןייז ןעק טסירק רעד ןוא רשיו רשכ ןייז ןעק םוטנטסירק סָאד

 -נולדנַאה ענייז ןוא םיא רַאפ טינרָאג טסַאּפ סָאװ ןעמָאנ א טימ ךיז טפור סָאװ

 יד ,ןטסירק ןופ רוביצ רעטריזינַאנרָא רעד ,עצנַאג ַא יו ךריק יד ןעוו רעבָא ,ןעג

 -ַאב עסיוועג סױרַא טזייו ,טלדנַאה םוטנטסירק ןופ גנורעּפרעקרַאפ עטערקנָאק

 רעדָא טכיל ןֹופ עיסקעלפער א גנולדנַאה ריא טפרַאװ טלָאמעד ,תוגהנה עטמיטש

 -קנופ-שירָאטסיה ,רענעמונעגנָא:שירָאטסיה ריא ןיא ערעל רעד ףיוא ןטָאש ןופ
 -רַאפ ,שילַארָאממוא ,טכעלש טלדנַאה ךריק יד ןעוו .גנוקעלּפטנַא רעקידנרינַאיצ
 ,טײרּפשרַאפ יז סָאװ ,ערעל יד זַא ,טינ לפייווצ ןייק זיא טלָאמעד ,שירעכערב
 -רעלעפ ןיא ,ןירעגנעהנָא ןַא רַאפ ךיז טרעלקדעד יז עכלעוו ןופ ןֹוא ,טקידערּפ
 יז טכַאמ סָאװ סעכלעזַא סעּפע טלַאהטנַא ,תונורסח ןופ ןסעגעצ זיא ,טפַאה

 קילב ןטשרע ןופ םנה ,טינ סע ןעמ טעז ךַאלפרעביוא רעד ףיוא םגה ךעלדעש
 ץורית רעד ןטלינ טינ ןעק ךריק רעצנַאג ַא ףיוא .טקעפרעּפ ןייז וצ סיוא יז טעז
 עטריזינַאגרָא ןַא יו ךריק יד .רעגנעהנָא-דיחי םעד ענונב ןטלָאנעג טָאה סָאװ
 -נטסירק ןופ גנורעּפרעקרַאפ ןוא ןירעטערטרַאפ ןוא ןירעשטייטסיוא יד זיא טייהנייא
 ףיוא קידנקוק טינ ,זַא תודע סע טגָאז שירעכערברַאפ טלדנַאה יז ביוא ןוא ,םוט

 ,82 'ו ,טרָאד (

 .בבכ ,הטוס (**

 ,מ .ח .א םיכלמ ;כ .ז ,הלהק (***

 ,81 ,26 ,טיחמ (8
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 -קעפעד תמאב זיא ,טנוזעג שילַארָאמ ןייז וצ סיוא טעז םוטנטסירק סָאװ םעד
 יַפֶא טינ רָאט עמ ןוא טינ ןעק עמ ,ךעלדעש ןוא טפַאהקנַארק ,טנוזעגמוא ,וויט
 י ,גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ ןוא ערעל רעד ןופ ןעגנולדנַאה יד ןלייט

 -לָאב יד רָאנ טוג ןֹוא ןייפ ןיא םזיוװעשלָאב ,םזינומָאק ןנָאז טינ ןעק עמ

 ײטרַאּפ רעד ןופ תונורסח יד .,טינ ניוט ײטרַאּפ עשיטסיוועשלָאב יד ,סעקיוועש

 טָאה ערעל רעד ףיוא םערָאװ ,ערעל רעד ןיא גנולעווקסיוא רעייז ןבָאה ןזומ

 יד ביוא ןוא ןניוצרעד ײטרַאּפ יד טָאה יז .טעװעדָאהענפיוא ײטרַאּפ יד ךיז

 -רַאֿפ ןיא ערעל יד זַא זייווַאב ַא סע זיא -- שירעכערברַאפ טלדנַאה ײטרַאּפ

 0 .שירעריפרַאפ ,שירעכערב

 -רַאנַא ןַא רעדָא ,טַארקַאמעדי-לַאיצַאס א ,דיחי א ןופ גנולדנַאה עטכעלש יד

 םזיטַארקַָאמעדילַאיצַאס ןופ ערעל רעד ףיוא ןטָאש ןייק ןפרַאװ טינ ןעק ,טסיכ

 ,ןשְלַאפ ,ןטליופעצ ןייא ןופ גנולדנַאה רעטכעלש רעד ןגעק לייוו ,םזיכרַאנַא רעדָא

 -נערב רימ ןלעוו טסיכרַאנַא רעדָא טַארקָאמעד-לַאיצַאס ןטעּפעשטענוצ ןכעלרעמוא

 -רַאנַא ןוא ןטסילַאיצַאס ערעדנַא ןופ ןעגנולדנַאה עשילַארָאמ-ךיוה ענייש יד ןענ

 -ענּפָארַא טרילונַא ןפוא ַאזַא ףיוא טרעוו גנולדנַאה עטכעלש יד ןוא ןטסיכ

 יד ,טגנוט יד תלוקשמ ַא ףיוא ןנעוו טייג עמ ןעוו ןלָאשינָאװ יד ןופ ןפרָאוװ |

 סע ןעוו ענַאל יד זיא שרעדנַא רָאנ ,םזיכרַאנַא רעדָא םזילַאיצָאס ןֹופ טייקסטוג

 ַא סלַא ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעדדלַאיצַאס ַא ןופ גנולדנַאה רעד ןגעוו ךיז טדער

 גנולדנַאה א ,טייצ ןופ דָאירעּפ ןשּפיה א ךרוד שירָאטסיה ןעמונעג ןוא עצנַאג

 ןיא .םינּפ-ףוצרּפ-יטרַאּפ ןוא עינילײטרַאּפ רעד רַאפ שיטַאמָאטּפמיס זיא סָאװ

 ןעגנולדנַאה יד טיול ןּפיצנירּפ ןוא ערעל יד ןלייטרוא רימ ןזומ לַאפ םעד טָא

 ינירפ יד ןוא סערעל יד םערָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק עצנַאג יװ ןעײטרַאּפ יד ןופ

 -עמ יד ןריטקיד ,ןוויטקעריד יד ןביג .ןעגנולדנַאה יד ןקריוװַאב ,ןעמיטשַאב ןּפיצ

 .רעטערטסיוא-נעטש ןוא רעזייוונעוו יד ןענייז ,ריפפיוא ןֹופ ןדָאט

 -עג ךיז רַאפ ןיא סָאו ,רעכיב ןֹופ ּפַאכרַאפ םעד ,לַאפ ןקיזָאד םעד ןיא

 טניולעג טינ טלָאװ סע סָאװ ןגעוו ,יירעביור-הטורּפ-הווש ַא ,טייקיניילק ַא ןעמונ
 -נוא טכיירטש ןוא ןָא טזייו רע ןעו .י .ש טכערעג זיא ,טרָאו ַא ןרילרַאפ וצ

 -יומ יד ףיוא םיוצ ַא ןָאטענפױרַא טָאה ןילּפיצסיד-ייטרַאּפ יד סָאו סָאד רעט

 ןיא טייהניימעג א ,הלווע ןַא זַא טליפענ ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ עריא ןופ רעל'

 'טנַאװעג טינ ןבָאה ייז .,ןניוושרַאפ סע ייז בָאה ךָאד ןוא ןרָאװעג ןעגנַאנַאב

 | ,דנַאטשרַאפ ןוא ןסיוועג רעייז ןופ טַאטקיד םעד טיול ןעלדנַאה וצ

 ליפוצ רעבָא ןיא ,ןורסח ַא ,רעכיז ,זיא טיײקיזָאלנילּפיצסיד עלופ ביוא

 עיפָארטרעּפיה .,רעלעפ רענוװָאדלַאװנג ַא רעכיז ,רענלעז השעמ ,טייקטרינילּפיצסיד

 רעכעלדעש ַא ןענייז ןעײטרַאּפ עכלעזַא .עיפָארטַא ןופ רענרע לַאפ םעד ןיא זיא

 .ןלעצ עטנוזעג ענלצנייא יד ףיוא ןסע ייז ,רעּפרעק ןלַאיצָאס ןפיוא סקואוועג

 ןעיירפ םעד ןופ ןליוו ןוא ןייזטסואווַאב ןוא ןסיוועג סָאד ןקיטלַאװגרַאפ ייז

 -רַאּפ עמַאזכרָאהעג ֹוצ ייז ןריצודער ,רעדילגטימ ערעייז ןריזיטַאמָאטיוא ייז ,דיחי

 -נוא ןייג טינ ןעמ ףרַאד ןימ םעד טָא ןופ ןעײטרַאּפ ענונב .סטָאבָאר עשיאייט

 -צונ ןענייז סערעל ערעייז יצ ןקידנוקרעד וצ ְךיִז ידכב םישעמ ערעייז ןכוזרעט
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 יז ןַא ,תודע טגָאז ,תוהמ םצע רעייז .טּפַאשלעזעג רַאפ ךעלדעש יצ ךעל

 ןפיוא ךיוה ןרימרַאלַא ייז .טייהשטנעמ רעד ןופ טירשרָאפ ןרַאפ רַאפעג ַא ןענייז

 רַאפ רָאפ ןלעטש ןעגנומענַאב ןוא סערעל ערעייז סָאװ ,הנכס רעד ןגעוװ לוק

 "יידעג רעד רַאפ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ ננולקיװטנַא רעיירפ רערעטייוו רעד

 םוירעקנוי רעשירעסערפנשטנעמ רעשיסיירּפ זַא ןרירטסנָאמעד ייז ,דיחי ןופ גנוא

 יַאנַאפ ןכעלגערטרעדמוא ןטריזירַאטילימ ןטריזינַאגרָא ןַא ןופ םערָאפ רעד ןיא

 . -עג ןופ טיבעג םעד וליפא ןוא ןבעל ןליוויצ ןופ םוחת םעד טּפַאכרַאפ םזיט

 ןוא ךיז םורַא טפול עשינָאלָאעדיא יד ןטסעּפרַאפ ייז ,טרָאװ ןייא טימ .,קנַאד

 -סניא ןוא ןשטנעמ עכעלדירפ-יירפ עלַא רַאפ םוקמוא ןעייזרַאפ ,טיוט ןגָארט ייז

 | ,סעיצוטיט

 ןגוא יד ן-י .ש טנפעעג טָאה ,רעקיטשינ א ךיז רַאפ ,טקַא רעד טָא ןוא

 -רַאּפ יד טָא ןכלעוו ןיא ,עיצַאזילַארָאמעד ןופ םוחת םעד ןעזרעד טָאה רע ןוא

 ןופ לייט םעד ןרעדײלשנײירַא ןלעוװ ,ןילּפיצסיד רעטכולפרַאפ רעייז טימ ןעייט

 רעד ןופ דנַאגנַאװַא רעד ןייז טפרַאדעג טָאה סָאװ טייהשטנעמ רעקידנפמעק רעד

 ךעלטייד טינ םנה ,טריּפשרעד ןיוש ָאד טָאה .י .ש .טפַאשלעזעג רעוויסערגָארּפ

 -גיקנשטנעמ ,עשינרוטַאס ענייז עלַא טימ םזיוועשלָאב ןקיטפנוקוצ םעד ,רָאלק

 -מָאלק םעד טָא ןופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה רע .םיעותעת םישעמ עשירעסערפ-רעד

 ןופ ןבָארקימ יד ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,םזיטַארקַאמעד-לַאיצַאס ןטשרעפ-

 טלעטש .י .ש .םזינילַאטס ןשיטסילַאבינַאק ןוא םזינינעל ןשיטידנאב ,ןשירעדרעמ

 עשיסור יד טלּפירקרַאפ סָאװ ,ןילּפיצסיד ןופ טנעמָאמ םעד ףיוא ּפָארט םעד

 ןעמ ןעק סָאװ סעקילַאק עטסיוװ ןופ ןוא לעז רעייז טברַאדרַאפ ,רעפמעק-טייהיירפ

 ךיז טרעק .י .ש .גנונעדרַא עטקיזמעצ עטלּפירקרַאפ ַא טינ ביוא ןטרַאװרעד

 -פנוקוצ ןייז ןָא ךיז טבייה ָאד ןוא ןסָאלשטנַא ןוא שירָאגעטַאק ייז ןופ קעוװַא

 -לָאב ןשיסור םוצ טפַאשרענגעק עכעלסימָארּפמָאקמוא ענעכָארּפשעגסיױא עקיט

 "ידיי רעד ףיוא םזיקניל ןופ םערָאפ רעד ןיא ץנַאלּפרעביא ןייז וצ ןוא םזיוועש
 | ,רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ עקירעמַא ןיא סָאג-ןָאינוי רעש

 טָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןֹופ ןיד-קסּפ םעד ךָאנ טייצ לקיטש ַא

 -עג וצ גנונעפָאה רעזדנוא , .טריטסיזקע "זויִאס ינויסערגָארּפ יקסור, רעד ךָאנ

 -עג ךיז ןבָאה רימ ,ןבעגעגפיוא טינ ץֶלַא ךָאנ רימ ןבָאה טייקיטכערעג ןעניפ

 ןבָאה רימ ,ןרעב ןיא ןוא עווענעשז ןיא ןרענָאיצולַאװער עשיסור יד וצ טדנעוו

 ןוא ,ןרעלימ טימ ךוסכס רעזדנוא ייז טרעלקרעד ווירב ערָאלק ןוא עגנַאל ןיא

 ..םיא ןוא ןדנוא ןשיווצ ןטּפשמ ןטעבעג ייז ןוא ,טלדנַאהעג טָאה רע יװ ךיוא

 ןבָאה עלַא רימ ןוא טרעפטנעעג טינ טרָאװ (ןייא) ןייק טימ ןבָאה ייז רעבָא

 (עשיסיירּפ יד ןָאטעגנכָאנ ןבָאה סָאװ) עשיסור יד ןשיווצ ךיוא זַא ,טליפעג טלָאמעד

 עכעלסערש יד זַא ;ןעניפעג םינ טייקיטכערעג ןייק ןעמ ןָאק רעפמעק-טייהיירפ

 ביוט ייז טכַאמ (גנוביירטשרעטנוא רעזדנוא) ןילפיצסיד יד ןוא טיײקשיאײטרַאּפ|

 (* ."דנילב ןוא

 ,83 ' ,ךוב טריטיצ ס-י ,6 {*



 1סד ןפַאש ןוא ןפמעק ,ןבעל ןײז --- יקסװָאנַאי ,ש

 -טָאלק עשיסור יד ייב זַא טליפרעד ןיוש טלָאמעד ןבָאה עלַא יצ ?פייווצ ךיא

 יז זַא ןוא .ןעניפעג טינ טייקיטכערעג ןייס ןעמ ןעק רעפמעק-טייהיירפ טשרעּפ

 -מוא סָאד זַא ןוא ,לעטשנייא ןטנוזעג-שילַארָאמ ןטרַאנעג םעד ןריפנייא טינ ןעייג

 רעייז ןיא טריפעגנייא ןבָאה ייז סָאװ ןילּפיצסיד רענרעזייא רעד ןיא טניל קילג

 יו טָאה סָאוו היאר ןייז טימ ,קילב .ןפרַאש ןייז םימ .י .ש רעבָא ,גנוריפיייטרַאּפ

 -רעד ָאד ןיוש טָאה ,עיזַאנמיג עשיסור יד טקילבעגכרודַא ןלַארטש-ןעגטנער טימ

 ײמרַאּפ עשיסור יד טכַאמ סָאװ ןילּפיצסיד ןוא טײקשיאיײטרַאּפ עכעלסערש יד ןעז

 | ...רעקיטַאנַאפ עזָאלנסיװעג עביוט ןוא עדנילב רַאפ ןשטנעמ

: 
 ןעננונלָא פר ַאפ

 ןיא רע ױזַא יו זדנוא ןרעלקרעד וצ .י ,ש ךיז טימַאב ןרַאומעמ ענייז ןיא
 ךָאנ טסיכרַאנַא ןַא ןעוועג זיא רע ,ימ עקירעביא זיא סָאד ,.טסיכרַאנַא ןַא ןרָאװעג
 -רַאנַא יו לאעדיא ןוא ערעל ַאזַא ןַארַאפ זיא סע זַא טסואוועג טָאה רע רעדייא

 -ַאֹּפ ייוצ יד ןשיווצ טלקַאװעג ךיז ,טלקנעווקענ ךיז טָאה רע זַא טנָאז רע .םזיכ

 ,םזיכרַאנַא ןוא םזיטַארקָאמעדילַאיצַאס ןופ ןסויל
 םזיטַארקַאמעד-לַאיצַאס ןשיװצ טלקַאװעג קרַאטש ךיז ָאד ךאנ בָאה ךיא,

 -ָאעט עריא ןוא טייצ רענעי ןופ "גנוטייצ-סקלָאפ , יד קידנענעייל ...םזיכרַאנַא ןוא

 -עג קרַאטש ןליפ ךיז ךיא געלפ ,םזיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעביא ןעלקיטרַא עשיטער
 ,"טייחיירפ , עשיטסיכרַאנַא יד קידנענעייל ,רעדיוו ,טרעקרַאפ ,םזיכרַאנַא םוצ טגיינ

 (*."םזיכרַאנַא ןופ ןסױטשענּפָא קרַאטש טליפעג ךיז ךיא בָאה
 -ַאמעדילַאיצַאס יד ,ייז ןענייז :?לםייוצ ַא טגָאנעג טָאה ןצרַאה ןיא רעבָא

 -ָאעט רעייז ןיא ייס ןוא קיטקַאט רעייז ןיא ייס ,טכערעגנ לָאמוצ טינ ,ןטַארק

 | (** "?עיר

 רעדנַא ןייק טָאה רע .טַאהעג טינ הרירב ןייק טָאה רע זַא ,זיא תמא רעד
 .טמיטשעג ?אקידַאר קידנעייז ,טסיכרַאנַא ןַא ןזיולב יו ןרעוו טנעקעג טינ ךַאז
 לַאטיּפַאק ןנעק ףמַאק ןיא טעברַא רַאפ ןיא ןעמ זַא :טושּפ רעייז זיא ןינע רעד
 טינ ןיא ןעמ טסַײה סָאד ,טײהײרפ רַאֿפ ןעמ ןיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןֹוא

 -וצ ןשלַאפ ַא דַאפ ,טייהכַײלג רעטשרעּפמָאלק ַא רַאפ ןרעכַאשרַאפ וצ יז טיירג
 ךיז טפור עמ יצ ,טסיכרַאנַא ןַא ןעמ זיא --- עגַארפ-רעטעברַא יד ןזייל וצ גָאז

 .ןעמָאנ םעד ייב טינ ךיז טפור עמ יצ ןעמָאנ םעד ייב

 -ָאמעדילַאיצָאס רעד ןיא ןסַאּפנירַא טנעקעג טינ ןפוא םושב ךיז טָאה רע |

 ןוא ןָאטנָא טנעקעג טינ שינַאלָאכיסּפלענַאיצוטיטסנַָאק טושּפ טָאה רע .עיטַארק

 -ָאבעג א ןעוועג ןיא רע ,ןילּפיצסיד רענרעזייא רעייז ןופ ךָאיגנַאװצ םעד ןגָארט
 סָאװ .ראפרעד ןכַאמ םוידוטש ןייק טפרַאדעג טינ טָאה רע ,טסיכרַאנַא רענער |

 .81 יז ,טרָאד (*
 .106 יז ,טרָאד (*
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 רענעבעגעגנרעביא ןַא ןרעוו וצ ןניואווַאב םיא טָאה סָאװ זיא זדנוא טזייווַאב רע

 ,טעברַא רעקילייה רעד טָא ןצנַאג ןיא ןבענּפָא ךיז ,םזיכרַאנַא ןוּפ טסידנַאגַאּפָארּפ

 סָאד .גנאלנבעל ַא רַאפ ננונעואב רעד ןעקנעשקעװַא ךיז ןבעל ןוא בייל טימ

 -ענ םיא טָאה סָאװ ךיוא ןוא .זדנוא סע טיג רע ןוא ,גנורעלקרעד ַא טרעדָאפ

 ןטַאטשסיוא ךיז ,טסידנַאנַאּפָארּפ ַא ןופ תוחילש ןייז וצ ןטיירנוצוצ ךיז ןבירט

 .קעוצ ןטלעטשענ םעד טָא רַאפ קירעהעג יו

 רענַאקיש יד ,ןטסיכרַאנַא יד ןופ גנוטכירניה יד טָאה גנוגָאז-תורע ןייז טיול

 ןוא ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא סיוטש ןקידנדײשטנַא ןַא םיא ןבעגעג רעריטרַאמ

 ןקידנגניװצַאב ַא טימ םיא ףיוא טניילענפיורַא יוו ךיז טָאה יז ,סיוטש ַא יו רעמ

 -עג ןֹוא האווצ רעייז ןיא טנָאזעגנָא םיא סע ןטלָאװ ,םישודק יד ,ייז יוװ .חוכ

 .שרוי ןקיטסייג רעייז רַאפ םיא טכַאמ

 ןופ סעדער יד טנעיילעג ןוא ..,לרעמיצ ןיילק ןיימ ןיא ןסעזעג ךיא ןיב,

 ןיילק ַא יװ טנייוועג ,טנייועג ןוא טנעיילעג בָאה ךיא .רעריטרַאמ רעגַאקיש יד

 יו טליפענ בָאה ךיא שטָאכ ,ןגיוא יד ןופ טרַאּפשעג ךיז ןבָאה ןרערט יד ,דניק

 טינ ךיז בָאה ךיא רעבָא ?ןפלעה ןרערט ןענעק סָאו םערָאװ .זיא סָאד שידניק
 ךיא ןוא ,טכַאמענוצ טינ גיוא ןַא טימ טבַאנ ענעי בָאה ךיא ...ןשרעהַאב טנעקעג

 ןצעזוצרַאפ העובש ַא ךיז ןבעגעג ?טעב לָאמש ןיימ ףיוא קידנניל ,טלָאמעד בָאה

 -רַאפ לע ךיא סָאװ תוחוכ עלַא טימ רעריטרַאמ עלעבָאנ יד ןופ ףמַאק םעד

 ,ןגָאמי

 ךעלגעמ טייוו יו זַא ,תודע רעטסקרַאטש רעד זיא ןבעל רעטיב ץנַאג ןיימ ןוא

 ןרידנַאנַאּפָארּפ יו ןבעל ןיא ליצ רעדנַא ןייק ..ןטלַאהעג העובש ןיימ ךיא בָאה

 | (= ""טַאהעג טינ ךיא בָאה םזיכרַאנַא םעד

 .1887 ,'ווָאנ ןטפלע םעד ןרָאװעג ןעגנָאהעג ןענייז רעריטרַאמ רעגַאקיש יד

 -עברַא יד ,גָאטסטעברַא ןקיהעשיטכַא ןַא רַאפ ןעגנַאגעגנָא ןיא ףמַאק רעד

 זיא סרעקיירטס יד ףיוא עקַאטַא עטסרעטיב יד, ,קיירטס ןיא סיױרַא ןענייז דעט

 יד .עגַאקיש ןיא קימרָאקעמ ןופ קירבַאפ-ןענישַאמשערד רעד ייב ןעמוקעגראפ

 ןיא ןליוק ןופ ּפלַאז ַא טרעײפענּפָא קיטולבטלַאק ןבָאה סנָאטרעקניּפ ןֹוא ייצילַאּפ
 רֶאּפ ַא קידנדנואוורַאפ ןוא ריפ קידנטיוט ,-סרעקיירטס ןופ עּפורג רעטלמַאזרַאפ ַא

 ײצילַאּפ רעד ןופ טַאטטלַאװנ רעד טָא ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ .ערעדנַא קילדנעצ

 ןט54 םעד ףיוא רעווקס-טעקראמייה ןיא גניטימ א ןרָאװעג ןפוררַאפ לענש זיא

 טָאה ןוא טייליײצילַאּפ יד ןופ ןעייר יד ןיא ןלַאפעג זיא עבמָאב ַא ..,1886 יַאמ

 -עג טעגנרהרעד ןענייז ןטנַאיצילַאּפ ןביז ,ךַארק ןקידארומ ַא טימ טרידָאלּפסקע

 עטיוט ריפ ןעוועג ןענייז רעטעברַא יד ןשיווצ .טעדנואוורַאפ קיצכעז ןוא ןרָאװ

 ןופ רָאטקַאדער ,זיּפש טסוניוא ,סנָאסרַאּפ טרעבלַא ,,.עטעדנואוורַאפ קיצפופ ןוא

 ,גניל סיאול ,לעננע גרָאעג ,רעשיפ ףְלָאדַא ,גוטיײצ רעטעברַא ,רעגַאקיש רעד

 -סָא ןוא ,טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענייז ןדליפ לעומעס ןוא בַאװש לעָאכימ

 לייטרוא רעד .שינעננעפענ רָאי ןצפופ וצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ זיא עבענ ראק

 .ןסו - 100 זי"ז ,טרָאד (*
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 -סנבע? ףיוא טיוט ןֹופ ןרָאװעג ןטיבענמוא רעטעּפש ןיא ןדליפ ןוא בַאװש ןופ
 ךיז ןגיוצעגרָאפ טָאה ,לעבער רענעסיברַאפ ןוא רעגנוי רעד ,גניל .הסיפת רעגנַאל
 ףיוא טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה ריפ ערעדנַא יד .ןבעל סָאד ןעמענ וצ ןילַא
 .הילת רעד

 ןייק ...ןעוועג ןענייז לייטרוא רעד ןוא סעצָארּפ רעד לַאדנַאקס ַא רַאפ סָאװ
 -יליא ןופ רָאנרעװַאג ןקידרעטעּפש םעד ןופ גנולדנַאה רעד ןופ ןלייטרוא ןעמ
 טיײרּפַאב ןפוא ןקיטומ ַא ףיוא טָאה רע ...(1902-1847) טלעגטלַא .פ ןַאשזד ,סיִאנ
 -עג ךָאנ ןענייז סָאװ ,(עבענ ןוא בַאװש ,ןדליפ) ןטסיכרַאנַא יד (1898 רָאי ןיא)
 ןופ טקַא ןייק טינ .,,זיא סָאד זַא ךעלטנפע קידנרעלקרעד ,שינעגנעפעג ןיא ןסעז
 ןעגנַאנַאב זיא סָאװ ןכערברַאפ ןכעלקערש םעד ...טוג זיולב טכַאמ רע ,..תונמחר
 (* ,"עטּפשמרַאפ יד ןנעק ןרָאװעג

 -ַאב עֶלַא ןגעק ןכערברַאפ רענעפָא ןַא ןעוועג ןיא סָאו דרָאמ םעד טָא וצ
 זיא ץיטסוי ןופ ,עכעלרע ךעלצעזענ רָאנ ביוא ,עטסרענָאיצקַאער יד וליפא ,ןפירג
 רעשטייד רעד ןופ רָאטקַאדער רעד טסַאמ ןַאהָאי ,דנַאטשמוא ןַא ךָאנ ןעמוקעגוצ
 .ןטסיכרַאנַא עטכירעגניה-קידלושמוא יד ןעוועג דיּפסמ-טָאה "טייהיירפ , טפירש

 יד ןיא ןטלַאהעג עדער ןייז טָאה טסַאמ יו םעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא רעבָא,
 ןייז ןיא ןבָאה לָאז טסַאמ זַא ,חריסמ ַא טימ ןעמוקעגסױרַא 'דלרָאװ קרָאידויג'
 ךיז טקעריד רָאנ טינ ןבָאה סָאװ ,עלַא ןופ גנודרָאמסיוא רעד וצ טצעהעג דּפסה
 -רעד טזָאלרעד ןבָאה סָאװ עַלַא ןופ ךיוא רָאנ ,טיוט רעייז ןיא טכַאמעג קידלוש
 .שינעננעפעג רָאי ַא וצ ןרָאװעגנ טלייטרוארַאפ רעדיוו טסַאמ זיא ...ֹוצ

 גנוקריוו יד טַאהעג רימ ףיוא טָאה טסַאמ ןופ גנולייטרוארַאפ עקיזָאד יד
 ןעמדיוו וצ סולשַאב ןיימ טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה סע .רעייפ ףיוא למיוב ןופ
 (** ,"עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסיכרַאנַא רעד תוחוכ עניימ עלַא

 טרעקַאב טינ םיא ןבָאה ןשינעעשעג יד .טנָאזעג ןביוא ןיוש ןבָאה רימ יו
 לָאטסָאּפַא ןַא ןרעוו וצ םיא ןגעװַאב זיא ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ ,םזיכרַאנַא םוצ
 -ָארּפ רעטנשקערַאפ ,רערַאבקערשּפָאמוא ןַא ,רעכעלדימרעדמוא ןַא ,םזיכרַאנַא ןופ
 -נעהנא רעכעלסימָארּפמַאקמוא ןוא לַאעדיא ןשיטסיכדַאנַא םעד ןופ טסידנַאגַאּפ
 .טייהיירפ ןופ ערעל רעד ןופ רעג

 / -עג ייז טָאה ןוא ןשטנעמ ךס ַא טסולפנייאַאב טָאה עידעגַארט רעגַאקיש יד
 | .גנוניזעג רעשיטסיכרַאנַא רעד וצ פוטש ַא ןבענ

 רעד ֹוצ וצ ןגָארט רעדָא ןרעטש ןעגנונלָאפרַאפ יצ עגַארפ יד ךיז טגערפ
 -נַא טימ רעריטרַאמ יד ןופ טקידיירּפעג טרעוו סָאװ ,ערעל רעד ןופ גנוטיירּפשרַאפ
 ןדיי עזעינילער יד יו ,"םשה שודיק, ףיוא ןברַאטש סָאד, יצ ,רעטרעוו ערעד
 טיג ,עעדיא ןַא רַאפ ןייז-בירקמ ךיז ,ײרעריטרַאמ ןופ טקַא םעד טָא ןענעכיײצַאב
 -ונעגנָא ,ןויירק ערעטיירב ןשיװצ ןרעו וצ טײרּפשרַאפ ןסנַאש רעמ עעדיא רעד

 ןיז ןַאמקרעב .א ןופ טרָאװרָאפ ,"רעריטרַאמ רעגַאקיש יד טפ סעדער, (*
 .קרָאייג ,19533 ,9
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 ןידה ַאג אבא | 1וס

 ןיא ךיז ןעלדנאוורַאפ ,ןרעו וצ טכעלקריווהַאפ ךיוא ךָאנרעד ןוא ןרעו וצ ןעמ

 ?טינ רעדָא אי ,ןבעל ןלַאיצַאס ןופ ?ײטדנַאטשַאב ַא

 טקירד רע .ץיירק ןפיוא ןברַאטש ןופ קנַאדעג םעד ןופ קזוח טכַאמ עשטינ

 שיניצ רעייז ,ןַאמ רעד זיא סָאד , (שיאה ותוא ,12006 11סזג0) ןייז ןיא סיוא ךיִז
 ?םיא טּפַאכ עמ זַא בנג-דרעפ א טינ ןעד ןעמ טשטניל :טגָאז רע ,ןינע םעד ןנעוו

 עשטינ ?גנוקיטפעשַאב עקילייה ַא זיא ןענעבנג דרעפ זַא סע טזייװַאב סָאװ זיא
 א ןיא ץעזעג ןטרילבַאטע םעד ןנעק ןכערברַאֿפ ַא ;תונשה ייווצ ָאד טשימעצ

 "נעוװנַאק רעד ןופ רעקירעדינ ךיז ןזָאלרעטנורַא םעד ךרוד עדניימעג רענעבעגעג

 ףָארטש א יװ גנוטכירניה טמוק לַאֿפ ַאזַא ןיא ;עמרָאנ רעשידירוי רעלענָאיצ

 יצ םעד ןיא ןיירַא טינ ןעייג רימ) .רעכערברַאפ עויטקעּפסָארּפ יד ןקעדשוצּפ
 יד טַאהעג עקַאט טָאה "דוע ודיזי אלו וארי .ןעמל , ,"וארייו ועמשי ןעמל , רעד

 גנוריגער רעד ןופ ץעזעג םעד ןגעק ןכערברַאפ סָאד ןוא ,(הלועפ עטרַאװרעד

 ,עמרָאנ ריר רעטרילבַאטע רעד רעביא ,ץעזענ ןרעביא ךיז ןבייהפיוא ךרוד

 סָאד ןוא ,ןכערברַאפ ַא ןיילַא זיא טקנוּפדנַאטש ןשילַארָאמ ןרעכעה ַא ןופ עכלעוו

 רעיא ,עמרָאנ ערעכעה ַא ןרילבַאטע וצ ,טננוט א טרעוו ריא ןנעק ןכערברַאפ

 -טימ ענייז תבוטל סע טוט רעטייוצ רעד ,ןוויטַאמ עשיטסיאָאנע סיוא סע טוט

 | | .ןשטנעמ

  -ַאט טכַארטַאב רע סָאװ ,םעד טימ ןרעפטנעראפ עשטינ ךיז ןעק ךעלטנגייא

 ןופ שטייט ןלַאנימירק ןטֹושּפ ןיא ןכערברַאפ ַא יו םוטנטסירק ןצנַאנ םעד עק
 | ,טרָאװ

 ןופ טולב ןּפָארט ןטצעל ןזיב ,שפנ-תריסמ זיב ףמַאק ַא זןיא םוטרעריטרַאמ

 ידרַאק יד ןגעק ,טפַאשלעזעג רעד ןופ רדס ןטעוװעדנופעגנייא םעד ןנעק ,שודק

 -סּפוצרעביא טמוק םוטרעריטרַאמ ,ןטָאברַאפ ןוא טביולרעד ןופ ןטפירשרָאפ עלַאנ

 סָאװ ןעגנולדנַאה ןרסַא וצ טקעװצַאב סע .סקעדָאק ןלַאיצַאס ןטמיטשַאב ַא ןענעק

 ,טרעקרַאֿפ ךיוא ןוא טפַאשלעזעג רענעבעגעג ַא ןיא עטביולרעד רַאפ ךיז ןענעכער

 .-יא רעסיוועג ַא רַאפ ךיז ןלעטשנייא סָאד ךיז טימ טגָארט םוטרעריטרַאמ

 םעד ןופ גנוריזילַאער רעד וצ וויצוידנַאק רע זיא ,ךיז טנערפ ,לַאעדיא רעדָא עעד

 . ?סנבעל ערעייז טימ ןלָאצַאב םישודק יד ןכלעוו רַאפ לַאעדיא םענעגנַארטענ

 :םעלבָארּפ רעד טָא ןנעוו ןגָאז וצ טָאה ,י ,ש סָאװ טָא

 זיולב ןעוועג טינ ןענייז עגַאקיש ןיא דרָאמ ןכעלצעזעג םעד ןֹופ ןגלָאפ יד ,

 -רַאנַא רעגַאקיש יד ןזַא ,ןנָאז טינ רענייק ןָאק רַאפרעד ןוא ,עיצקַאער ערעטצניפ ַא

 רעייז זַא ,טביילגעג ןבָאה ייז ןעוו טרַאנעג ךיז ייב ןצנַאנ ןיא ןעוועג ןענייז ןטסיב

 ןקרַאטשרַאפ ןוא .ןרעלענשרַאפ טעװ ןוא ,ןטַאטלוזער עסיורג ןעגנערב טעװ טיוט
 (* ,"טייהיירפ רַאפ ףמַאק םעד

 -יטרַאמ יד .ענַארפ רעקיזָאד רעד ןגעוו קיסעמ ץנַאג סיוא ךיז טקירד .י .ש

 רעייז ןופ טייקשירעוטפיוא רעד ןיא ןביולג רעמ ליפ ןזיוװעגסױרַא ןבָאה אפוג רער

 ,טרָאוװ ,ןקידלנילפ וליפא ,ןקרַאטש ןטימ טגָאזעג סע ןוא ,טיוט-דרעריטרַאמ
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 , :טכירעג םעד ייב זיּפש טסוניוא טדער סָאד
 טקנעד ריא ביוא .,ןעעדיא יד טָא ןקיטשרעד טנָאק ריא זַא טקנעד ריא ביוא,

 ;הילת רעד וצ ןקיש זדנוא טעװ ריא סָאװ םעד ךרוד ןטָארסיױא ייז טנַאק ריא זַא
 סָאװ רַאפרעד ןשטנעמ ףיוא ףארטשטיוט ןגײלפױרַא לָאמַא ךָאנ טליוו ריא ביוא
 ןזײװאוצסױרַא ךייא רעדָאפ ךיא ןוא -- תמא םעד ןגָאז וצ טגַאװעג ןבָאה ייז
 ףָארטש יד זיא טיוט ביוא ,גָאז ךיא -- ןגיל ַא טגָאזעג ןבָאה רימ ואוו ,זדנוא
 םעד ןלָאצַאב קיטומ ןוא ץלָאטש ךיא לעװ סלָאמַאד ,תמא םעד ןרימַאלקָארּפ רַאֿפ
 ןרָאװעג טקציירקעג יא סָאװ תמא רעד. !רעקנעה רעייא טפור !זיירּפ ןרַאבטסָאק
 -וֿפַאג ןיא ;סוה ןיא ,ָאנורב ָאנַאדרָאשזד ןיא ,ןסוטסירק ןיא ,ןסעטַארקָאס ןיא
 ןקיזָאד םעד ףיוא ןעגנַאגעג זדנוא רַאפ ןענייז ..,ערעדנַא ןוא ייז .ךָאנ טבעל ,ָאעל
 | טי (* ,"ןנלָאפוצכָאנ טיירג ןענייז רימ .געוו

 :רעשיפ פלָאדַא ןופ רעטרעוו יד רימ ןעגנערב ַאד
 ףיורעד קידנקוק טינ ,ּפיצנירּפ ַא ןטייט וצ ךעלנעממוא ןייז ךייא טעװ סע,

 -נירּפ עקיזָאד יד ןיא ןביילנ סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןבעל סָאד ןעמענ טנעק ריא סָאװ
 ץלַא ,ןּפיצנירּפ עטכערעג ןיא ןביילג סָאװ ,יד טגלָאפרַאפ עמ רעמ סָאװ ,ןּפיצ
 -נגָארטסױרַא :ליּפשייב םוצ ,ןרעו טכעלקריוורַאפ ןעעדיא ערעייז ןלעװ רעלענש
 -עמ עטפַאהנרע ףלעווצ יד ןבָאה ,לייטרוא ןשירַאברַאב ןוא ןטכערעגמוא ַאזַא קיד
 םעד ןופ גנוטײרּפשרַאֿפ רעד רַאפ רעמ ןָאטעג 'ןטסאק-ירושזד, םעד ןיא רענ
 (+* ,"גנַאל ןבעל ַא ןיא ןָאטּפיױא טנָאקעג ןטלָאװ עטּפשמרַאפ יד יו ,םזיכרַאנַא

 -רַאמ רעייז זַא גנוטּפיױהַאב ערעכיז ַא ןַארַאפ זיא רעטרעוו עקיזָאד יד ןיא
 ןעעדיא ערעייז ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד רַאפ רעמ ליפ ןָאטּפיוא טעוװ םוטרעדיט
 .ןזײװַאב טנָאקעג סע טלָאװ לַאעדיא ןרַאפ טעברַא ןיא ןבעל רעייז יו

 ןופ ?ײטדנַאטשַאב ַא זיא סָאד .ןעקנעד וצ ױזַא טגיינעג ןענייז רעריטרַאמ
 -מּוא ןסיורג רעייז ןיא טסיירט ַא יו ךיוא ייז טניד סָאד ןוא .טעטילַאטנעמ רעייז
 סָאװ ,ןדלעה-ןבמעד ןסקַאװסיוא ןלעוו םירבק ערעייז ףיוא זַא ,ןביילג ייז .קילג
 עלַא עקַאט סע טריסַאּפ ,גיז ןקיטלינדנע םוצ זיב המַאק רעייז ןצעזרַאפ ןלעוו
 ןיא טייקטביילגעגנייא יד ,םזימיטּפָא רעקיזָאד רעד זיא ןרעױדַאב םוצ ?ױא לָאמ
 ,רענעבירטעגרעביא ןַא ?לסיב שּפיח ַא ,ןבעג-רעפּפָא סנבעל ןופ טייקידחלועפ רעד !

 רעכעלשטנעממוא רעייז ןיא ןעייג ןעגנוגלָאפרַאפ יד טייוו יו דימת זיא עגַארפ יד |
 םעד רַאפ ּפֶא טינ ךיז ןלעטש ייז ביוא .טײקמַאזיורג רעייז ןיא ,טעטילַאטורב
 עעדיא רעסיוועג א ןופ רעגערט יד ןופ גנוטָארסיױא רעקידניטולחל ןופ םערטסקע
 רעבָא ביוא ,רענלָאפרַאפ רעד ּפִא טלַאה גיז םענהפירט םעד זַא עטכישעג יד טזייוו
 -ערּפ לָאצ ַא ןיולב םוא טגנערב ,ןעלגערסָאמ עבלַאה ןָא טמענ רעגלָאּפרַאפ רעד
 ,רעפמעק רעייז ןוא ןעעדיא יד ןניז ןלעו ,עעדיא רעד ןופ רעקיד

 טענגיס-גניר ןייז ןעמונעגּפָארַא טָאה שורװשחַא סָאװ סָאד זַא טגָאז ארמנ יד
 טייקשיריי רַאפ ןָאטענפיױא טָאה טנַאה סנמה ףיוא ןָאטענּפױרַא םיא טָאה ןוא

 .א9 יז ,רעריטרַאמ רעֶגָאקיש יד חפ סעדער (5
 .13 יז ,טרָאד (*
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 תואיבנ ןבָאה סָאװ סעטאיבנ ןביז ןוא םיאיבנ קיצרעפ ןוא טכַא יד יװ רעמ

 .(ז"י הליגמ) ."ןדיי ייב טגָאזעג

 ןופ יװ זַא ,ןטרעבלייא וצ ןכילגעג ןענייז ןדיי יד זַא ,ךיוא טנָאז ארמג ידי

 ױזַא ,םיא טסערּפ עמ ןדייס למיוב ןייק ןגירקסיורַא טינ ןעמ ןעק טרעבלייא ןַא

 טייקנבעגרעבריא סיױרַא ייז ןופ ןעמ טגירק סעיסערּפעד ךרוד ,לארשי ןענייז

 (ג1 תוחגמו ,"טייקשידיי וצ

 ןופ םַארגָארּפ םרעלטיה ןגעוו טקירדעגסיוא טינ ױזַא ךיז רעכיז ןטלָאװ ייז

 רַאפ רַאפעג ַא ןענייז ןעגנוגלָאפרַאפ עשירעטָארסיױא ערעווש ,גנוטָארסױא-ןדיי

 .עעדיא רעדעי

 :םעד ןגעוו זדנוא טגָאז (1903-1838) יקעל סָאװ טָא

 יד זיא גנונלָאפרַאפ ןוא טנעמוגרַא ןשיווצ ןטקילפנָאק עסיורג יד ןיא

 םעד טעטכינרַאפ טָאה .,.גנוגלָאפרַאפ .עקידנריפמואירט יד רדסכ ןעוועג עטצעל

 ןופ רוּפש ןדעי טעיענערָאקעגסױא טָאה יז ;רעזנעגיבלַא יד ןופ גָאזוצ םענייפ

 -עג זיא ןוא ,ךעלנייש ץלַא ךָאנ זיא ךיירקנַארפ .עינַאּפש ןיא םזיטנַאטסעטָארּפ

 רעבָא םזיצילָאטַאק רַאפ רעטיירטש רעקידנריפנָא רעד ,ןתמא רעד ןיא ױזַא ןעוו

 תוחיצר יד ןעקנַאדרַאפ וצ זיא ךיירקנַארפ ןופ טיײקשילױטַאק עעכעלטנזעוו יד

 (* ."סטנַאנ ןֹופ טקידע ןופ ףורקירוצ םעד ןוא עמָאלָאטרַאב טנַאס ןופ

 םעד ןרָאװעג טריצַאװער זיא טסנידסעטָאנ ןופ טייהיירפ ןופ טקידע רעד |

 ,1088 'טקָא ןט8

 יז טָאה עמ .רעזנעגיבלַא יד ןגעוו רעטרעוו רַאּפ ַא ןגָאז וצ יאדכ זיא סע |

 -יטערעה, ןופ עטקעס ַא ןעוועג ןענייז ייז .."םיסרוקיּפא רעזולוט , יד ןפורעג

 -רַאפ יד טמַאדרַאפ ןבָאה ייז .טסּפױּפ םעד טנעקרענָא טינ ןבָאה ייז ,ה"ד ,"רעק

 יָארּפ יד .טייצ רעייז ןופ דנַאטש-קירעלק םעד ןופ ,םיחלג יד ןופ טייקנברָאד

 ,ךייר ןעװעג ענייז טניואוועג ןבָאה "רעקנעדיירפ, עבלַאה יד טָא ואוו ןצניוו

 -לַאװרַאפ טוג ןעוועג ןענייז ןוא שימָאנָאקע עקירעביא יד ןופ רעכעה ןענַאטשעג

 -ציירק ַא טרעלקרעד טָאה 1209 ןיא רעטירד רעד טנעצָאנניא טסּפױּפ רעד ,טעט

 -נעל ענעדיישראפ ןופ רעקיטַאנַאפ ערעטצניפ ,םיסרוקיּפַא עקיזָאד יד ןנעק גוצ

 טָאטש יד ןעוו ,גירק ןקידנקיליטרַאפ םעד טָא ןיא ?יײטנָא ןַא ןעמונעג ןבָאה רעד

 1229 ראי ןיא ,200,000 טעגרהעגסיוא ןעמ טָאה ןרָאװעג ןעמונעגנייא ןיא סרעיצעּב

 טרעדנוהרָאי ןטנציירד ןטימ ןופ ןוא טקיליטרַאפ ןעמעלַא טעמכ ייז ןעמ טָאה

 | יי ,טינ רעמ ייז ןופ ןעמ טרעה

 זיא ךיירקנַארּפ ןיא ןטנַאטסעטָארּפ יד ,ןטָאנעגוה יד ןופ הנירה .עסיורג יד = |

 -עגסיוא טָאה עמ ןַא יא ץַאשּפָא רעד .1872 'גיוא 1ט-24 םעד ןעמוקעגרָאפ

 -רעטנוא זיא םזיטנַאטסעטָארּפ ןוא ,ןטנַאטסעטָאדּפ 100,000 ַא םורַא טעגרה

 ןפָאלטנַא ןענייז ןטָאנענוה טנזיוט טרעדנוה ַא ,ךיירקנַארפ! ןיא ןרָאװעג .טקיִרְד

 -ָאק עשילגנע יד ןיא דנַאלָאה ןיא ,ץייווש רעד ןיא טרירגימיא ,ךיירקנַארפ .ןופ

 ַא) שש. ם. 11. 1608, 5//20840008װ זת 26ז:סקס, טס1 11, סם. 4
 1,סם00מ 1875:
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 -ַאפ זיא סע ואװ ,טַאטש קרָאי-וװנ טנכערעגניירַא ,עקירעמַא-ןופצ ןופ סעינָאל

 זיא סָאװ ,לעשַאר-אל ךָאנ ןעמָאנ ַא ,לעשַאר-וינ ךיז טפור סָאװ לטעטש ַא ןַאר

 -1588) וילעשיר לַאנידרַאק סָאװ ,ןטָאנעגוה יד ןופ גנוטסעפטּפיוה יד ןעוועג

 טרעיודעג טָאה סָאװ ,גנורעגַאלַאב א ךָאנ 1628 ןיא ןעמונעגנייא טָאה (2

 .םישדח ןצפופ

 ןיא טכערעג זיא .י .ש ןַא סיוא טמוק גנוכוזרעטנוא ןַא ךָאנ זַא ,ױזַא

 ,"רעריטרַאמ רעגַאקיש, יד ןופ םזימיטּפָא םענעבירטעגרעביא םעד ןלייט טינ ןייז

 ,טרַאנעגּפָא ןצנַאג ןיא טינ ךיז ןבָאה ייז זַא ,סָאד זיולב ייז ןגעוו טגָאז רע ןוא

 ןופ לַאעדיא ןסיורג ןופ ןטײרּפשרַאפ םעד עגונב ןעננונעפָאה ערעייז רעבָא

 געװ רעד םינ ןענייז תוילת םינּפַא ,ןרָאװעג טכטלקיוװרַאפ טינ ןענייז םזיכרַאנַא

 .לַאעדיא ןַא ןופ ןוחצנ םוצ טריפ סָאװ

 יי:

 = י

 עיצולָאװער רעדָא ןעמרָאפער

 -רעדנואוו יד טמוק סע ןוא טָא-טָא זַא טביילנעגנייא לופ ןעוועג זיא .י .ש

 ,סע טעװ יז ןוא ,עיצולָאװער עלַאיצַאס טסייה סָאװ ,עייפ עטוג יד .ןירעגייצ

 ,טפַאשלעזעג רעקידנריטסיזקע רעד ןופ ןינב ןצנַאג םעד ןעיוברעביא ,םיסנ השעמ

 בוא ,ױזַא בוא ,ךַאד ןטימ קידנקידנע ןוא טנעמַאדנופ עמַאס ןופ קידנבייהנא

 ןעניז ַא רַאפ סָאװ זיא עדייבעג עיינ ַא ןצנַאג ןיא ןטכירפיוא ייב טלַאה עמ

 טגָאמער םעד ןכַאמ וצ ףיוא עיגרענע ןוא טייצ טסיזמוא ןרטּפ וצ ןבָאה סע ןעק

 סָאװ םינצבק ןיולב .ןכערבעצ יוװ ייס דלַאב טעוװ עמ סָאװ ,ןינב ןטלא ןיא

 טימ ךיז ןעמענרַאפ ,שובלמ םעיינ-פנָאּפש ַא ןפיוק וצ ןעניגרַאפ טינ ךיז ןענעק

 יד ןזָאלסױרַא ָאד ,סירדלַאװעג ַא ןעײנרַאפ ָאד ,דנב ןטלַא ןפיוא סעטַאל ןגייל

 -טעימש ןפיוא ןפרַאװסױרַא ןעמ ףרַאד גוצנָא םענעגָארטעגּפָא-גנַאל ןטלא ןַא .טענ

 םנידענּפָא טייצ ןייז טָאה רע .החונמ רעלופ ןיא ןעור ןטרָאד רע לָאז ןוא ,קינ

 ..עיסימעד ןיא ןיינוצסיורַא זיא םיא רַאפ עטסכיילג סָאד ןוא

 ןטכיררַאפ ,עטלַא סָאד ןטלַאהוצפיוא ףיוא תוחוכ ןדנעװשרַאפ סָאװ וצ

 ,ןרעטשעצ דלַאב סע טעוו'מ ןוא ,סע ףרַאד'מ ןוא טמַאדרַאפ זיא סע ןעוו ,סע

 ײנ ַא ,ץַאלַאּפ ַא טרָאד ןטכירפיוא ןוא ןעניאור יד ןופ ץיַאלּפ םעד ןקידיילּפָא

 -ַאכ רעקידכשוח רעד טָאטשנָא ,ןטייקכעלמעוװקַאב עכעלרעדנואוו עלַא טימ זיוה

 .הברוח רעטניואווַאבמוא רעטלַא רעד ,עּפול

 ןכָארּפשעגסיױא ןעוועג יקסװאנַאי .ש ןיא תוחנה יד ןופ קידנעײגסיױרַא

 ןכלעוו רַאפ ףמַאק א ,רעריפ-רעטעברַא רעגַאקיש יד ןופ טריפעגנָא ףמַאק םעד ןגנעק

 ןוא גָאטסטעברַא ןקידהעשטכַא ןַא רַאפ ,סנבעל ערעייז טימ טלָאצַאב ןבָאה ייז

 ;ענַאל םרעטעברַא םעד ןופ ןעגנורעטכיילרעד ןוא ןעגנורעסעבסיוא  עכעלנע

 ןיא טמענ עמ ,ךות ןיא ןײרַא טקוק עמ ןעוו ,םצעב ןענייז סָאװ ,ןעמראפער

 -נעמָאמ ,עכעלנייש סָאד טימ טינ ךיו טננונאב עמ ןוא ליצדנע םעד טכַארטאב
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 ןעמרָאפער יד טָא םערָאװ ,רעטעברַא ןרַאֿפ ךעלדעש -- ,ןעננואוטפיוא ענַאט
 דנַאטשפיױא ןוא ןרָאצ סרעטעברַא םעד ןופ ךורבסיוא םעד ּפִא ןכַאווש ,ןּפמעד
 -ַאק יד ,םיאנוש ערעייז ןופ ןטסנוג וצ רָאנ רעטעברַא יד תבוטל טינ ןעניד ןוא
 ןשיטילַאּפ ןוא ןשימָאנָאקע םעד רעטנוא ןרַאּפש ייז סָאװ םעד טימ .ןטסילַאטיּפ
 טלָאװ ןלייז עקידנרַאּפשרעטנוא יד טָא ןָא ,ןלַאפנייא םייב טלַאה סָאװ ?עטשנייא
 טייקיטכעמנא רענענייא ןופ ןלַאפעגנייא דלַאב עקַאט ,םזילַאטיּפַאק רעד ,רע
 ,טייקיטפַאהמוא ןוא

 טכער טימ ןוא ,ףוס ןופ בייהנֶא רעד ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה סע אי,
 רעד ןופ ןעמוקנָא ןקידלַאב םעד ףיוא טנַאזעג-תואיבנ רעטסייג עסיורג ליפ ןבָאה
 -ַאב ךיז ןבָאה סָאװ יד ,ענעסַאלעג יד אקווד ,..עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעסיורג
 עטושּפ ןייז וצ ןעזעגסיוא ןבָאה ...ןעמרָאפער עקידנטיידַאבמוא עניילק טימ טנגונ
 ,ןטייק יד טכערב סָאװ סַאלק-רעטעברַא ןופ ןוא עיצולָאװער רעד ןופ רעטעררַאפ
 ,(230 יז ךוב יטיצ .י .ט) ."טדימשעג ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא

 ריא ןַא ,ןעלסיירט ןקרַאטש ןיא ךיז טלַאה טלעוװו יד זַא ,טליפעג טָאה ריא,
 -ַאפ סע זַא ,ךעלדיימרַאפמוא זיא ,םערָאפ רעקידנריטסיזקע רעד ןיא ,גנַאגרעטנוא
 (* ,"טלַאפעצ הברוח עצנַאג יד ןוא ,סיוטש רעקרַאטש ַא רָאנ ךיז טרעד

 -םיוא ןיוש טעװ ןעוו ;ןנערפ ןוא ןעמוק ןעמעלַא םעד ךָאנ ריא טעוו,
 . ןיא יז זַא טינ ןעד ריא טעז !עדנילב ריא ,ָא '?עיצולָאװער עלַאיצַאס יד ןכערב
 טרעה ?געוו ןיא ריא טייטש סָאװ ץלַא טעטכינרַאפ ןוא טנערב יז זַא ,ָאד ןיוש
 ריפ עֶלַא ןופ טנערב ןוא ךיז טכערב ,טעשטשערט ,טכַארק סע יװ ,טינ ריא
 | !ןטייז

 --- טיילרעייפ ןרעוו עלַא רימָאל !טנַאה א וצ ךיוא טגייל ,,,רעדירב ,ָא

 לָאז ,רעייפ םעד טָא ןיא ןסיגוצוצ ?יוא ?סיבַא ךָאנ ידכ טרעיינ ,ןשעל וצ םינ
 : (*=* ,"הברוח עטמערעוועצ עטליופעצ עקיזָאדיד ןענערב

 רָאו ןיא טשרע ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאד
 טשרעהַאב ןבָאה דנַאטשוצ-ןליפעג ןוא ןעגנומיטש ,ןעקנַאדעג יד טָא רעבָא ,2

 ,רעירפ ליפ ןופ ךָאנ ןיקסווָאנַאי .ש
 -נעייז ,רענייטש ַאזַא ףיוא ערעפסָאמטַא עלַאיצַאס יד טצַאשענּפָא קידנבָאה

 טייקטקיטעזעגרעביא ןיב ןדָאלעגנָא ןיא יז זַא ,קפס לקערב ַא ןֶא רעכיז קיד
 ׁשיִנֲאל ןוא ךעלריטַאנ ץנַאנ ייז ןבָאה ,ףָאטשסיירפיוא ןרענָאיצולַאװער טימ

 -םימרָאפער עדעי טמַאדרַאפ ,זָאננַאיד םענעי טָא ןופ קידנעײגסױרַא ,שיטקַארּפ
 יד עקשטיּפַאק ַא ןרעסעבוצסיוא טנכערענסיוא ןעוועג זיא סָאו עיצקַא עשיט

 -םיוא ןוא עינרענע רעייז ןפרַאד סָאװ ,ןסַאמ ענשַאּפערָאה יד ןופ עגַאל עקידהרצ
 -נריטסיזקע רעד ןופ גנוצריטשמוא יד ,טקנוּפ ןייא ףיוא ןרירטנעצנָאק טפַארקזיורב
 םעטסיס רעד וצ ףוס ַא לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןכַאמ ןוא גנונעדרָא רעקיד
 יד ןופ גנוזָאל יד ןעוועג זיא "רעסעכ ץלַא ,רעגרע סָאװ , .עיצַאטַאָאלּפסקע ןופ

 .טרָאד (*

 ,19 רעצונ 1892 "רדןײרפ רעטעברַא (**



 119 ןפַאש ןוא ןפמעק ,ןטבעל ןײז ילסװַאגַאי .ש

 רעכלעו ןיא ,עגַאל עכעלגערטרעדמוא יד טָא םערָאװ ,ןרענָאיצולָאװער עטכע

 ַא וצ ןוא ךורבסיוא ןשינַאקלואוו ַא וצ ןעגנערב ןומ ,ךיז ןעניפעג רעטעברַא יד

 יַאב טָאה ןינוקַאב יװ גנואיובפיוא טגיל ןעגנורעטשעצ יד טָא ןיא ןוא .ךַארק

 "רעדנוה ענייש טימ ןָאטעג סע טָאה ארמנ יד ןוא טייקשיראטנוב ןייז טעדנירג

 סָאװ גנורעטשעצ ,(** "ןינב םינקז תריתס, ץַאז םעד ןיא םיא רַאפ ןרָאי רעט

 ,גנואיובפיוא זיא ןתעד-רב ןופ ןָאטעג טרעוו

 עלַא וצ גנולעטש רעזדנוא ךעלדנעטשרַאפ רענעייל ןרַאפ ןייז טעוװ רַאּפרעד

 טמַאדרַאפ עלַא יז ןבָאה רימ .טייצ רענעי ןופ ןעגנוטכיר ןוא ןענגנוגעװַאב ערעדנַא

 ןופ רעטעברַא יד ןדנעװאוצּפָא ידכ ,'םעקיירעכַאמ' עשיטסילַאטיּפַאק יו ענלוגָא

 עיגרענע רעייז ןופ לייט ַא ןעמענקעװַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,עיצולָאװער רעד

 ױלָאװער רעד ןופ קנַאדעג םוצ טעמדיוועג ןייז ףרַאד סָאװ ,גנורעטסײגַאב ןוא

 ַא זיא ,לשמל גָאטסטעברַא ןקידהעשטכַא םעד רַאּפ ףמַאק רעצנאנ רעד ..,עיצ

 סױרַא רעטעברַא יד ןפרַאד םעד רַאפ טינ .עינרענע ןוא טייצ ןופ גנודנעוושראפ

 ןטסיכרַאנַא יד ...גנוזיילרעד ןוא גנואיירפַאב רעלופ רעייז רַאפ רָאנ ,ףמַאק ןיא

 גנוגעװַאב רעקיהעשטכַא רעד ןופ ןטלַאהעג טינ ןצנַאג ןיא ןבָאה קרָאידוינ ןיא

 ףיוא טלעטשעג יז ןבָאה ייז .טלעגניילק וצ טכַאמעג יז ןבָאה ייז .געט ענעי ןופ

 .(92 יז ,טרָאד) ?סעמרָאפער עזַאושזרוב ערעדנַא עלַא טימ ?לטערכ ןזא

 סעמרָאפער ענלצנייא יד ןופ טעטיטנַאװק יד זַא ,ןטּפױהַאב רעמרָאּפער יד

 יד ,עיצולָאװער ןופ טעטילַאװק רעד ןיא רעבירַא ןעיינ עיצַאלומוקַא רעייז ןיא

 "עמ --- טסָאר יו ףיוא ןסע סעמרָאפער עקיניילק יד זַא ,ןהנעט ןרענָאיצולָאװער

 יד ןוא ,ןסַאמ-רעטעברַא ערענַאיצולַאװער יד ןופ ןליו םענרעזייא םעד ,לַאט

 סעמרָאפער עקידנטיידַאב ואוו רעדנעל עלַא ןיא זַא ןזיוַאב טָאה טייקכעלקריוו

 -ַאבעלַאב קיסעמ ןרָאװעג סַאלק-רעטעברַא רעד זיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז

 -םיזקע םעד ןופ בעוועג עמַאס ןיא ןרָאװעג טמעדעפעגניירַא ,ןגױצעגניײרַא ,שיט

 קיטכיר זיא סָאד ,ןצריטש וצ םיא קשח םעד ןרָאלרַאפ טָאה ןוא ,רדס ןקידנריט

 סָאד רָאנ טינ קיטכיר ךיוא זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ .לפייווצ םוש ןייק ןָא

 דָאפ ןוא ןעגנוטרַאװרעד עלַא ףיוא קידנקוק טינ ,עיצולָאװער עלַאיצַאס יד סָאװ

 ןטסקיטכיוװ םוצ זיא סָאד ןוא ,סָאד ךיוא רָאנ ,ןעמוקעג טינ זיא ,ןעגנוגָאזסיור

 ןוא עטרַאװרעד יד ןבעגעג טינ יז טָאה ןעמוקענ ןזיא יז ואוו ,ןפיירנַאב ֹוצ

 ַא יװ רעמ טינ ןייז וצ ןזָאלעגסיױוא ךיז טָאה ןייֵלַא יז ,ןטַאטלוזער עטרַאגעג

 רעייז ןרילרַאפ סעיצולָאװער ,סעמרָאפער עקידנטײטַאב קינייװ רעדֶא רעמ עירעפ

 עכעלטפַאשלעזענ יד ןרימרָאפסנַארט ןופ סעצָארּפ םעד ןיא טייקשירענָאיצולָאװער

 ןופ דַאסַאפ םעד ןברַאפרעביא טימ ךיז ייז ןענענונַאב בור'ס ,סעיצוטיטסניא

 ַאב-רעשרעה יד ןופ לַאנָאסרעּפ םעד ןטייב ןוא ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשלעזעג יד

 םעד רעבָא .טכיש ןטרינעליװירּפ םעד ןופ ,רעריפלדער ,רעגָאז-העד ,םיטַאבעל

 -רָאג ןענייז סעיצולָאװער .טינ ייז ןרעדנע לעטשנייא ןקידרעירפ ןופ תוהמ םצע

 ןרענָאיצולָאװער ענערַאּפרעדמוא עשיטסַאיזוטנע יד יװ רענָאיצולָאװער ױזַא טינ

 .אֹל ,הליגמ (טא*
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 ןיא סָאװ ,סַאלק ןקידנשרעה ןייא סױרַא טפרַאװו עיצולָאװער ַא ,רָאפ ךיז ןלעטש
 םעיינ א ןירַא טריפ ןוא ןייצ ןָא ןוא ךאוש ,טלַא ןיוש ףלָאװ רעטלַא ןַא יו

 ,לגענ ןוא ןייצ עפרַאש טימ ןוא ןקוצרַאפ םוצ הוואת רעדליוו טימ

 ,םזיכרַאנַא ןופ רעקיטערָאעט רעסיורג רעד ,(65-1809) ןָאדורּפ סָאװ-ִטָא

 -ָארפ רעטריצילּפמָאק ןוא רעקיטכיוו רעייז רעד טָא ןגעװ ןגָאז וצ זדנוא טָאה

 / .םעלב
 -רָאלנ רעד טימ םזַאיזוטנע ןכעלטנייועגרעסיוא טימ ,ךיז ןסירנַאב רימ,

 -ייז סָאװ ,ןעננורעדנע עסיורג יד ,1789 ןופ עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעכייר

 ,טכודסיוא ןַא ;סעיצוטיטסניא יד ןופ שינערעקרעביא יד ,ןרָאװעג טכַאמעג ןענ

 ;סערנָארּפ ןוא ףמַאק ַא ןעמוקעגרָאפ 1789 רָאי ןיא זיא ױזַא טָא ,,,טכודּפָא ןַא

 ןוא ,,סע טזייװַאב גנוכוזרעטנוא ןַא ,ןעמוקעגרָאפ טינ זיא עיצולָאװער ןייק

 -נָאוזַא יד ןשיװצ ,קילבוּפער יד זַא ןענופעגסיוא קלָאפ סָאד טָאה םורַא ױזַא

 -נירּפ עקיבלעז יד ןופ ךמס ןפיוא טלדנַאהעג טָאה ןעגנונעדרָא עיינ ענעפורעג

 -עג טסולפנייאַאב זיא יִז ןוא ,טפמעקעג םעד רַאפ טָאה יז עכלעוו ןגעק ,ןּפיצ
 -עצ וצ העדב טָאהענ טָאה יז סָאו ,ןלייטרוארָאפ עקינעי-יד עֶלַא ןופ ןרָאװ

 | (* ,"ןרעטש

 טא ןוא ,עיצולָאװער רעד ןופ רעגנעהנָא ןא ןָאדורּפ זדנוא טגָאז סָאד

 רעטרעטיבראפ א ןעוועג זיא סָאװ םענייא ןופ גָאזסיױרַא-סננוניימ א רימ ןבָאה

 -ננע רעד ןיא סָאד .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד טָא ןנעק רעפמעק ןֹוא אנוש
 ךלַאביו .,(1197-1729) קריוב דנומדע רענדער עסיורג ןוא ןַאמסטַאטש רעשיל

 -יישרעד רעד-טָא ףיוא ןקוק ייז םגה ,גנוצַאשּפָא עקיבלעז יד טעמכ ןבינ עדייב

 יד זַא זייװַאב רעטסעב דעד סע ןיא ,ןעלקניווקוק עטצעזעגנגעק ייווצ ןופ גנונ

 ,עקיטכיר א זיא גנוצַאשּפָא

 -מַא ערעייז יו טקנוּפ טריפענפיוא ךיז ןבָאה (ןרענָאיצולָאװער יד) ייז,
 ןליּפשייב ןוא ןטנעדעצערּפ טנלָאפעגכָאנ ןבָאה ייז ,..ייז רַאפ ןרעטלערָאפ עזעיציב

 יז ןענייז רָאה ןייא ףיוא ,טַאקָאװדַא ןֵא ןופ טיײקטקַאזקע רעכעלטקניּפ רעד טימ

 ַאּפרוזוא ןוא יײנַאריט ןופ עלומרָאפ רעשיטנעטיוא רעד ןופ ןטָארטענּפָא טינ
 1 (* ."עיצ

 -ָאעט םעד ,(1922-1847) לערָאס גרָאעג ןופ גנוניימ יד ןעגנערב ןלעװ רימ
 טיצַאב רע םנה ןינע םענענייא םעד ןנעוו ,םזילַאקידניסדָאכרַאנַא ןופ רעקיטער

 ןבעל םעד ןיא שינערעקרעביא רעקידנעייג-רעפיט ןֹוא רערעטלע ןַא ףיוא ךָאנ ךיז

 | .ךיירקנַארפ ןֹופ

 ,לעטשנייא ןכעלטפַאשלעזעג םעיינ ןייק טרילבַאטע טינ ןבָאה ןרַאברַאב יד
 -ירּפ עקידרעירפ יד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ טושּפ ייז ןבָאה םוטעמוא טעמכ

 רעד ןופ ןרָאװעג ןסערפעצ ןענייז ייז ןוא ןבעל טרָא םענעגייא םעד טריפעג ,סיצ

 *) ק/ {} קעסטסםסמ --- שש 284 15 0ע00600ש-
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 1וד | ןפַאש א ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסװָאנַאי .ט

 "עגסיוא יונעג סרעדנוזַאב ןעמ טָאה ךיירקנַארפ ןיא ,עיצַאזיליוװיצ רעשינַאברוא

 ןייז טצונעג טָאה שזדנַאלק עד ?עטסופ .םוטנינעק-ןעגניווארעמ םעד טשרָאּפ
 סָאװ רעטקַארַאכ ןוויטַאװרעסנָאק םעד ףיוא טכיל ןפרַאװ ןיא עיצידורע עצנַאנ

 ױזַא ןייז וצ םיא טנייש םזיטַאװרעפנַאק רעד ,ןגָארטעג טָאה םוטניניק סָאד טָא

 עכעלקריוו ןייק רָאג ָאד יא ,תמאב סָאד טּפיױהַאב טָאה רע זַא ,ןכָארּפשעגסיױא
 רעד ןֹופ עטכישעג עצנַאג יד טרעדליש רע ןוא ,ןעמוקעגרָאפ טינ עיצולָאװער

 -ַאב יד טצעזעגראפ טָאה סָאװ ,גנוגעוַאב ַא יו טייצ-רעטלַאלטימ רעקידרעטעּפש

 (* ,"ננורעלענשרַאפ רעטכייל ַא טימ עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ גנוגעוו

 -ור רעד ןופ גנונעוַאב יד ךישממ זיא עיצולָאװער עשיסור עקיורג יד ןוא

 ןוא טקרַאטשרַאפ זיא סָאװ ,טײרּפשסיױא ךָאנ גנַארד ריא ןוא עירעּפמיא רעשיס

 -ניירַא םזילַאירעּפמיא ןופ "האמוט , יד זיא טציא םערָאװ ,ןרָאװעג טכַאפליפרַאפ

 ,םזינומָאק ןֹופ "הארי , רעד ןיא ןרָאװעג טניילעג

 דניירפ ַא וצ ווָאנַאכעלּפ טגָאזעג טָאה --- ןריולרַאֿפ זיא עיצולָאװער יד ,

 ,ןיינ ;םרַאדנאש! ןֹופ םישוער םוצ קירוצ טייג דנַאלסור --- ,גנילירפ ןיא ךָאנ

 ןטלּפָאט ןטימ םרַאדנַאשז םעד וצ ,ןטשרע םעד יַאלַאקינ ןֹופ םישזער םוצ

 | | (** ,"טונק

 עניילק ַא רָאנ זיא טונק םייב .ךיז ןטלַאה ןופ טכיזניה רעקיזָאד רעד ןיא

 טָאה ןבעל סָאד .טריפמואירט יז יצ ןריולרַאפ זיא עיצולָאװער יד יצ הנימ-אקפנ

 ןענייז סעיצולָאװער ןעוו וליפא ,ייס יו ייס ,קירוצ ףיוא ךיז ןעיצ וצ ץנעדנעט ַא

 שירערעקרעביא ױזַא טינ טייוו ןענייז ןשינערעקרעביא ,ענעגנולעג רַאפ טנכעררַאפ

 ןלַאטנעמַאדנופ א ףיוא טינ ךיז ןרעדנע ןעמרָאפ-סנבעל ,רָאפ ךיז טלעטש עמ יו

 -םערוטש רעד זיא "ענר, יד ןעוו ,טלָאמעד ןוליפַא ,"ארמימכ עגר, א ןיא ןפוא

 | .ײּפשסיוא-רעייפ ןשינַאקלואוו ַא ןופ טנעמָאמ

 -נוא ןכעלטנזעוו םוש ןייק ןעז טנעקעג טינ ךיא בָאה ,עמגָאד ןופ ץוחמ,

 ױזַא עדייב ייז ןענייז קיטקַארּפ רעד ןיא ,םזינומָאק ןוא םזירַאצ ןשיוװצ דיישרעט

 טָאה ךַאז ןייק ,תמאב ...החּפשמ רעקיבלעז רעד ֹוצ ןרעהעג ןטלָאװ ייז יו ,ךעלנע

 ,טקַאּפעגרעביא ץלַא ךָאנ ןענייז ןשינעגנעפעג עשיטילָאּפ יד .טרעדנעעג טינ ךיז

 !ענַאיּפש ןַארַאפ ץלַא ךָאנ ןענייז סע ,ןסָאשרעד ץלא ךָאנ ןרעוו רעננעק עשיטילָאּפ

 (* ,"ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא

 זיא סָאד .םזירַאצ ןרעטנוא ןעוועג ןענייז סע ?פיוו ?יפוזַא לָאמ ןעצ ןוא

 -ניא ַאזַא טכיירגרעד ײנַאריט יד טָאה םזינילַאטס ןרעטנוא ,םזינינעל ןרעטנוא

 ךיז ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה "רעכעלקערש רעד ןאוװיא , וליפא זַא טעטיסנעט

 ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא רבק ןיא טרעקעגרעביא

 יַאװער ןצנַאנ רעזדנוא טימ ןזייװַאב וצ דנַאטשמוא ןענייז רימ סָאװ ץלַא

 *) (300296 טסעס1, 26/1604/008 סח /1016006, ט.7

 **) ןסתמ 2011008, 'ז'ם6 8016מ6ש4 ,2606040/ס, םמ. 152-:157.

 *) }{ 2. ת. לשצעס/ 5סש060 514600865 526ט282/ תטסס
 2084, 5 ןּבמ. 5,1936, טמ. 6566



 ןיורָאג אבַא | ןופ

 עלַאיצַאס עסיוועג ןרילעדָאמרעביא ,ןעמערופוצרעביא זיא גנערטשנָא ןרענָאיצול

 יד ןרעוו ,ןייא טכערב עיצַאזיליװיצ עצנַאו ַא ןעו טלָאמעד ךיוא ,ןטלַאטשנַא

 ,ייז טרימרָאפער עמ ,טפַאשענּפָא ןצנַאג ןיא טינ ןטלַאטשנַא עטעוועדנופעגנייא

 סעטנעי עקיבלעז יד, --- ;לטרעוו סקלָאפ ַא קידנצונ ,ןביילב ייז ,ץלַא זיא סָאדי

 ,."טרעיילשעג שרעדנַא רָאנ

 רעד ןיא שיטסימרָאפער ,שירעוטפיוא קינייו ױזַא רימ ןענייז סָאװ רַאפ

 .ָאיצולאװער טסכעה וליפא רימ ןענייז עירָאעט רעד ןיא ןעוו ,טייקכעלקריוו

 רעטלַא רעד קידנעטש טביילב זדנוא טימ .ףיואנביוא טניל רעפטנע רעד ?רענ

 -מָאלק ןעיינפיוא סע רימ ןפרַאד טנַאװעג ןטלַא םעד ןופ ןוא ףָאטש רעלַאיצַאפ

 רימ זַא ,סע טסייה .רדס םעיינ ַא ןרילבַאטע ,שובלמ ןלַאיצַָאס םעיינ ַא טשרעּפ

 טימ ,ןשטנעמ עטלַא טימ ןָאט וצ ןבָאה ריס !רעביא ןעוועצינ רָאנ ,טינ ןעיינ

 רעיינ רעד ,רוד ןטלַא םעד אקווד טינ ןיימ ךיא .ןטייהניואוועג ,םינהנמ עטלַא

 -עגנייא ,השוריב ענעמונעגרעביא ןעמזיאַאכרַא טימ טקעטשעגנָא ךיוא זיא רוד

 ןעוו ןגיוצענפיוא ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,הביבס רעלַאיצַאס רעד ןופ עטּפַאז

 .ןרענַאיצולַאװעד עקיטנעצַארּפטרעדנוה ןעוװעג ןענייז סרעיצרעד ערעייז ןליפא

 "דנוא ףיוא ןוא תוחומ ערעזדנוא ףיוא ןעגנעה סעיצידַארט ןופ ןטייק ענרעזייא יד

 ריִמ .ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןסלוּפמיא ערעזדנוא ףיוא ,סרעגייטש-סגנוטכַארט ערעז

 ,דרעב עוויס עשינָאל וויטַארוגיפ טימ ,טלַא ןריובעג ןרעוו

 ןעיירפ ןיא לגנַאמ ןשינָארכ ַא ןופ טדייל ךאפ-יוב רעשינָאלָאיצַאס רעד

 -עג ןיוש ןזיא רע ,טצונענּפָא ןוא טצונעגסיוא ןצנַאנ ןיא זיא רע ,לַאירעטַאמדיוב

 ?רָאטַאמרָאפער , רעד ,רעטסומ ןטלַא ןַא טיול טקיטלַאטשעג ןוא טכיורברַאפ ןעוו

 רעדָא "טקעטיכרַא ,-רענָאיצולָאװער רענעקָארשרעדמוא רעקיטולבלופ רעד ךיוא יו

 סע ךיז ןעק רע ,ןנירק טינ ץענרע ןיא לַאירעטַאמ ןעיור ןייק ןעק "רענעשזניא,

 :עגנייא ןוא טצענערנַאב ױזַא רע זיא רעבירעד ,ןפוא ןייק רַאפ ןפַאשנייא טינ
 רָאנ ,תמאב ,רע ןעק טעברַא-טנַאמער יו רעמ .גנומענרעטנוא ןייז ןיא טעמעשטש

 ענייז רעסיוא ןעיוב וצ סָאװ טיס טינ טָאה רע ,ןעיוב טינ ןעק רע ,ןריפכרוד םינ

 -יא ןַא זיא רע ,סעדייבענ עיינ ןופ רעיוב ןייק טינ ?לכב זיא רע ,רעגניפ ןעצ

 ענייז ,רעקעמרעביא ןוא רעביירשרעביא ןַא זיא רע ,רעכַאמרעביא ןַא ,רעיוברעב)

 ןטלַא ןַא טנרעל סָאװ ,םענייא וצ ןבילנעג זיא רע .טסעסּפמילאּפ ןענייז םיבתכ

 -ענּפָא ףיוא טביירש רע ,טסייה סָאד ,קורדסיוא סהיובא ןב עשילא טיול ,ןַאמ

 רעלַאיצַאס רעד סָאװ ,ןָאטּפיוא ןעק רע סָאװ ץֶלַא זיא סָאד (* ,ריּפַאּפ םענעביר
 ,ןָאט וצ םיא טנביולרעד תולד

 -ַארט יד טקעדענפיוא עיציאוטניא רעלַאינעג רעשיטעֶָאּפ טימ טָאה עהטעג

 תורוש רַאַּפ ַא ןיא טקירדענסיוא ךיז ןוא עינָאלָאיצַאס רעשיטקַארּפ ןוֿפ עידעג

 :יוזַא

 חיל 6578 5:0:5  0 יו 5-ידריפ

 .ה"כ יד חובָא (*



 119 ןפאש ןוא ןפמעק ,ןבעל ןייז -- .עסװַָאגאי .ש

 ,עטייו סניא סטכינ טרהיפ ןעּפליטשמוא ,

 הארפ ןוא קנַארפ ןערהעק ריוו

 עטייז רעקניל רעד ףיוא ףּפמורטש ןעד

 ,.?ָאז ןהיא ןעגַארט ןוא

 רעביא ןרעק רימ ;טושּפ סע טניימ ,רעטרעוו עטמַארגעג טינ ,עטסָארּפ ןיא

 "ניפ רעד ףיוא ייז ןגָארט ןוא סעקטעּפרַאקש עלַאיצַאס עטעוועריצרַאפ עטלַא יד

 ,.יירפ ןוא קנַארּפ ,,,טייז רעק

 / -יטילָאּפ עצנַאג רעזדנוא סיוא טּפעש "ןרעקרעביא, ןֹופ עיצַארעּפָא יד טָא

 -ניפ רעד ףיוא שינעגָארט ןוא שינערעק-ןקָאז יד טָא .שינעטנעק ןוא המכח עש

 ,גנערטשנָא ןטסכעה רעזדנוא ןופ טַאטלוזער םומיסקַאמ רעד זיא טייז רעק

 שיאַאזָארּפ ןיא ,,ךרּפ תדובע ןַא זיא רָאטַאמרָאפער םעד ןופ טעברַא יד

 רָאטַאמרָאפער רעד ,טייקשירעפעש ןופ גנואווש רעד טלעפ ריא .רַאבקנַאדמוא ןוא
 -ערטסקע עטסרענָאיצולַאװער יד ,עלַא ןענייז יירעטסיימ-יוב רעלַאיצַאס עגונב ---
 ןופ םומיסקַאמ ַא טדנעװשרַאפ --- ןרָאטַאמרָאפער זיולב ,טנכערעגניירַא ןטסימ

 -ַאב ןיא ןוא ,שינעמוקּפֶא ןיא ,סנבעל ןיא ,טנוזעג ןיא תואצוה ןופ ,עיגרענע

 ךיז ףרַאד רע ,הסנכח ןופ ,ןטַאטלוזער ןֹופ םומינימ ַא ןטרַאװרעד וצ טקיטכער

 סיֹורַא רע טייג בור'ס לייוו ,ןזייוַאב עלעסיב סָאד ןעק סע ןעוו ,ךעלקילג ןצעש

 ,םירביא קוסיר טנירק ,"ןיעוןשב , ,ןלימטניוו עלַאיצַאס יד טימ טכעפעג ןֹופ

 קינייוו רָאנ רעדָא טינרָאג טָאה ןוא תולנ ןשיטילָאּפ ּפָא טכיר ,ןבעל ןטימ טלָאצ

 -ילָאּפ-לַאיצַאס םעד ףיוא וטפיוא ןופ טידערק ןייז וצ ןזייוַאב וצ סעוויטיזָאּפ
 ,טיבעג ןכעלטפַאשטריוװ ןוא ןשייט

 ;טביירש "ריפפיוא רעלענַאיצוטיטסניא  קרעוו ןייז ןיא טרָאּפללַא

 -ענ וצ ,טרינגיזער זיא רע ,ןעננואווצענ זיא ,,,"רעפַאש-ןַאלּפ רעזדנוא,

 -סניא יד ןריציפידָאמ זיא סע לפיוו ןעק רע םגה ,יז טניפעג רע יו טלעוו יד ןעמ

 ַא וצ עיגרענע רעכעל=טנעמ ןופ גנוריטקערידער ןייז רעבָא זומ ..,סעיצוטיט |

 (* ",ןצנעג , עלענַאיצידַארט עקיזָאד יד ךרוד רקיעב ןעמוקרָאפ לעטשנייא ןרעפעב

 .עטרשוע עסיורג ַא ןיא סָאװ טלעװ רעשיזיפ רעד ןיא סע זיא שרעדנַא רָאג

 .זדנוא ייז טינ יז ןוא ןפָאטש ןוא עינרענע ןופ תורצוא רועיש ַא ןָא טנַאמרַאפ יז

 ,ןליוו רימ סָאװ ייז טימ ןָאט ןענעק רימ .תושר רעזדנוא ןיא ייז טלעטש יז

 ,סעלָאּפ ןביז ןיא עטנצבק ַא זיא טלעוו עלַאיצַאס יד תעשב .ןכיורבסימ ,ןכיורבעג
 ָאד .ןדָאטעמ יד ןיא ייס ןוא ףקיה ןיא ייס טצענערגַאב ךעלטנייוועגמוא זיא יז

 -יטַאערק ערעזדנוא ןופ ננודנעוונא רעד רַאפ ץַאלּפ קינייו רעייז ןארַאפ זיא

 -עּפסקע רעד ,עדניימעג ןייז ןוא ןשטנעמ ןטימ ןָאט וצ ןבָאה רימ ,ןטייקיאעפ עוו

 ןיא זיא ,קינַאכעמ ןופ דלעפ ןיא הלועּפ-לעב רעסיורג רעד ,דָאטעמ רעלַאטנעמיר

 טינ ןענייז רימ תמחמס ,ץַאלּפ ןסיוא ןיטולחל עינַאלָאיצַאס רעטדנעוװעגנָא רעד
 רימ רעכלעוו ןופ ןצענערנ יד ןיא ,הביבס עכעלטסניק ַא ןפַאש וצ דנַאטשמיא

 -ָארּפ ןוא רענעלּפ ערעזדנוא טימ טרעטשעגמוא ןייגוצנָא תלוכיב ןעוועג ןטלָאװ

 .) 11סץשס 116חז7 ,4113004, 120124/:17:5771/ 236064207, סע. 282-283
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 ןופ ,ננודניפרעד ַא ןופ ליפוצ ןיילַא זיא רוטַאנ עלַאיצַאס ,עיגָאלָאיצַאס .ןטקעי

 -נעמירעּפסקע יו סוסקול ַאזַא ןענינרַאפ ןענעק ךיז לָאז יז ןזַא קרעווטסנוק ַא

 .ןשינערעטש עברַאה רעיוהעגמוא ןעמוקייב טיבעג םעד ףיוא ןפרַאד רימ ,ןריט

 :טביירש ,גָאלָאיצַאס רענַאקירעמַא רעסיורנ רעד ,רענמָאס .ג .וו

 יא .זיא יז זַא ןנָאז ייז יװ ,טכעלש ױזַא זיא טלעוו עטלַא יד טָא ביוא,

 ןגייב עריא ןגָארקעג טָאה יז ...טלעוו עטְלַא עטעװעטרַאהרַאפ ַא סלַאפנדעי יז

 ַא ןופ ךשמ ַא ןיא ןשינעיירדרַאפ ןוא ןשינרעטנָאלּפרַאפ עריא ,ןטייקילנור ןוא

 -ייז ןסקואוונָא ןוא סעקנעס עמַאל-עמורק עלַא יד טָא ,סרוק-סגנורימרָאפ ןגנַאל

 םינינע-דרע ןוא-טייצ ןופ םָארטש רעסיורג רעד .,,,טרַאּפשעגניײא ןּוא ףייטש ןענ

 ךיז טימ טגָארט רע ,סיעכהל וצ ףיוא זדנוא ,ןעוועג יו רעטייוו ןסילפ ךיז טעװ

 -ופ עלַא ןופ גרַאװכורב םעד ,טײהנעגנַאנרַאפ רעד ןופ םיתוטש ןוא ןזיירג עֶלַא

 -רַאפ עלַא ןופ טפאשנולק יד ,סעיצַאזיליוויצ עֶלַא ןופ ןטנעמנַארפ יד ,סעיפָאזַאל

 -ַאב יד ןוא ,סעיצוטיטסניא עלַא ןופ תוברוח יד ,ןעמעטסיס עשיטע ענעפרָאװ

 (* ,"םיתועט עלַא רַאפ ןעננופארטש
 רעבָא ,שיטסימיסעּפ ליפוצ ןיוש זיא נָאלָאיצַאס רענַאקירעמַא רעסיורג רעד

 ...תורוש ענעבירשעגנַא-קידנצנעלג ענייז ןטלַאהטנַא תמא קיטש ַא

 רערעװש טסכעה ַא ןיא ךיז רימ ןעניפענ ןטייהננעלעגנָא עלַאיצַאס עגונב

 טינ שטָאכ ,ןרָאשענרעטנוא ןענייז טײקויטַאערק ןופ ןעלנילפ ערעזדנוא ,ענַאל

 | .טקַאהעגרעטנוא ןצנַאג ןיא

 | .קנַאדעג רעזדנוא ןכַאמ רָאלק טעוװ עיצַארטסוליא עכַאפנייא ןַא

 יג ביוחמ טינ רע זיא לַאפ ןייק ףיוא ,שיט א ןכַאמ ךיז ליװ רענייא

 וגָארקעג ,בנא ,טָאה רע סָאװ ,רעמלַא-םירפס םעד רעדָא טעב יד ןעמענרעדנַאנופ

 יו ,שיט ַא ןכַאס וצ ןעניגרַאפ ךיז ןעק רע .םולשהיוילע ןדייז ןייז ןופ השוריב

 ןטצונעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ ,םעיינ ןופ ,ה"ד ,ןלוטש ענייז טכַאמעג טָאה רע

 -ַאפ טינרָאג ןיא סע .יײרעױב-טפַאשלעזעג ןיא ןָאט טינ רימ ןענעק סָאד .זלָאה

 ןרעהעג סָאװ ןשטנעמ ה"ד .,,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעיור יװ ךַאז ןימ ַאזַא ןַאר

 ,גנוריּפורג רעכעלטּפַאשלעזעג םוש ןייק וצ לָאמ ןייק טרעהעג טינ ןבָאה ןוא טינ

 ןעק'מ ןוא ,הרבח רעדעי ןופ ץוחמ ןעייטש ,קנַארפ ןוא יירפ רענייז סָאװ ןשטנעמ

 .עדניימעג 8 ייז ןופ ןריאוטיטסנָאק ןוא ,ןעמענ ייז

 "סיוא ךיז טָאה רע ,ןרָאװעג ףייר ירפ רעייז קיסעמשינטלעהרַאפ זיא ,י ,ש

 -ַאב רימ עכלעוו טימ ןטייקירעווש יד ןפיירנַאב ןעמונעג טָאה ןוא טרעטכינעג

 טביירש רַאפרעד ,טעברַא רערענָאיצולָאװערילַאיצַאס לַאקידַאר ןיא ךיז ןענעגעג

 יוׁשנָא עויאַאנ עקילָאמַא ענייז טימ ןָאט וצ ןבָאה סָאו ךעלטיּפַאק יד טָא רע

 -לעזעג רעד ןופ לעטשנייא םעד ןרעקרעביא ןזַא טניימעג טָאה רע ןעוו ,ןעגנוא

 גנירג זיא סָאװ גנומענרעטנוא ןַא ןיא םעלבָארּפ עלַאיצַאס יד ןזייל ןוא טפַאש

 | .עינָאריא רעטכייל ַא טימ ןריפוצכרוד

 רעוו ,ןרַאניס ייב רעוו טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשידיי ?סיב סָאד ,

 ;) רׂש. (נ. 54880ת 1/ 6/ 400 0/26/ 855:295, כ: 209, ןאסיא 114ט60, 1919
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 -עגנָא טיִנָרָאג ךיז ןבָאה ,ןטעברַא עכלעזַא ערעדנַא ייב רעוו ןוא ,ךעלדמעה יַײב
 .טדנעלברַאפ ןעוועג טינ ןצנַאנ ןיא ןיא סָאװ ,רענייא טָאה ..,רַאפרעד ןוא ,ןעז
 טנַאסעג טינ ---,שטנוָאװ ןקרַאטִש ַא ןופ רעקיטכיר --- קנַאדעג ןסיוועג ַא ןופ
 נעמַאזוצ םעד ןופ טייצ רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ זַא ,ןלעטשרָאפ ראג ךיז

 יא תמא רעד יו .רעבָא ,גנונעדרַא רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאנ רעד ןופ ךורב
 סָאװ רעד יו ,דניֵלְב ױזַא טינ יא רענייק ןוא ;ןעז טלָאװעג טינ סע בָאה ךיא

 | .(91 יז ,ךוב יטיצ .י .ש) ?..,ןעז טינ ליוו

 באה ןוא ץיּפש ןיא ןענַאטשעג ןיב סָאװ ךיא זַא ןייז הדומ רעבָא זומ ךיא;

 לָאמ עלֲא טינ בָאה ,ןרעטסײגַאב ןייא ןיא רענלָאפכָאנ עניימ ןטלַאה טפרַאדעג
 רעמעברַא יד וצ טנעאנ וצ רָאנ ןענַאטשעג ןיב ךיא .רעטנומ ױזַא טליפענ ךיז
 -נעמוק רעד רַאפ ףייר ןיוש ןענייז ייז זַא ןביילג ךעלקריוו ןענָאק לָאז ךיא זַא
 -רעד ךימ ןענַאק עשז יו :טכַארטעג סלָאמַאד בָאה ךיא ...גנוצלעוומוא רעקיד
 תודֹוסְי עיינ יד ףיוא טלעוו יד ןעיוברעביא סע ןלעװ רעטעברַא יד זַא ,ןטרַאװ
 זוא סָאד .םָאװ טינרָאנ ןסייוו יז זַא ,טייקיטכערעג ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ ןופ

 יי . | .(2327231 זַיז ,טרָאד) ,?סנױזַא
 יִד טימ טנכיײצַאב רע סָאװ ,תומימת רעלַאיצָאס ןייז ןגעוו טריזינָאריא רע

 םייצ רענעגייא רעד וצ רעבָא ,טייקדנילב וליפא ןוא טייקדנעלברַאפ ןטעטיּפע
 -טייצ . םענעדלָאג םעד ךָאנ ,טייצ רענעי ךָאנ עיגלַאטסָאנ עקרַאטש ַא רע טליפ
 יב | ,ןעמיורט עקיטכיל ןופ רעטלַא

 ןעקנעב (םירבח) עלַא ייז ךיוא ױזַא ,ךיא יוװ טקנוּפ זַא ,רעכיז ןיב ךיא, = |
 ןעו ןוא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ןביולג רעד ןעוו ,טנגוי רענעדלָאג רעד ךָאנ
 רָאנ עקַאט ןיא טלעוו רעד םיֹוא ןדע ןג רעד זַא טכודענסיוא זדנוא ךיז טָאה סע
 | .(237 'ז ,טרָאד) "ןעגנַאלרעד וצ טנַאה רעד טימ .

 רענרער רעטריטנַאלַאט רענעריובעג רעד .י .ש

 רַאפ טונ ךעלטננייא זיא סע, :טביירש (82-1803) ןָאסרעמע ַאדלַאװ ףלַאר

 (* ,"עיפַארגָאיב זיולב זיא סע ,עטכישעג ןייק ןַאר
 קנַאדעג ןקיבלעז םעד טקירדענפיוא טָאה (1881-1798) ליײלרַאק סַאמָאהט

 -ַארנָאאב עקילָאצמוא ןופ תיצמת רעד זיא עטכישענ , ;:רעטרעוו ערעדנַא טימ
 + | | (ראא ,"סעיפ

 ,ןשטנעמ עקידעבעל ןופ טכַאמעג טרעוו עטכישעג זַא ,ןגָאז וצ טניימ סָאד

 ערעייז ןופ םצע רעד ןוא ךעלעשטנעמ עניילק ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ןופ

 ,עטֿכישעג) ,עטרידרָאקער טרעוו ןעגנולדנַאה ערעייז ןנעוו טכירַאב רעד ןוא סנבעל

 ,סנּפָארט עקיסילפ ןופ ןעמַאזוצ ךיז טלעטש םי רעד

 : = ר : .ןלנמסזפסמ, 1259805 (1830-1840) 121540ש0 ..
 / )1 ם. (0841ש1ס, 270 1125/0//.
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 טכערעג לײלרַאק ןוא ןָאסרעמע ןענייז סָאמ רעסיוועג ַא וצ זַא ךעלגעמ
 -וצ ךיז טלעטש סָאװ ,רוביצ ַא ןופ עיפַארגָאיב יד זיא עטכישעג :טשּפ םעד ןיא
 .םידיחי ןופ ןלעטשנעמַאזוצ טפרַאדַאב ךיז טָאה סָאװ רעדָא ,םידיחי ןופ ןעמַאז
 ,ה"ד ,קידוועעזנָא ןוא ויטקַא ךעלטכישעג ןענייז סָאװ ןענַאזרעּפ ענלצנייא ןופ
 ,סערעטניא ןכעלטפַאשלעזענ ַא ןבָאה ןעגנולדנַאה ערעייז

 םעד טרינירטניא סָאװ ,יד זיא ןבייהפיוא ןטלָאװ רימ סָאװ עגַארפ יד
 -ץייפ םעד טרינירטניא סָאװ ןוא עיפַארנָאיב ַא ןביירש םיא טכַאמ ןוא רעביירש
 סורַא טמוק יז ןעוו ,ץכעביירש עשיפַארגָאיב יד טָא ןענעייל וצ םעד ךָאנ רענ
 -איב רעד ןיא רענעייל רעד טכוז סָאװ :רעטרעװ ערעדנַא טימ ?םעראפ-ךוב ןיא
 "ענסיוא ךיז טיבעג זיא סע ןכלעו ףיוא טָאה סָאװ ןָאזרעּפ ַא ןופ עיפַארנ
 | | ?טנכייצ

 לטילש םעד ייז ןיא ןכוז קרעוו עשיפַארנָאיב ןופ רענעייל יד זַא ,טכוד רימ |
 -סימ עטלנירראפ ןוא ענעסָאלשרַאפ יד טָא ןענעפע ןלעוו ןטלָאװ ייז ןכלעוו טימ
 .טנַאלַאט רעדא ינעשז טסייה סָאװ עירעט

 הטידערעמ טגָאז ,"ןעק רע סָאװ טנַאלַאט ,זומ רע סָאװ טוט סוינעג רעד,
 ָאד ןבָאה רימ זַא ,שוריפב טגָאז סוינעג רעדָא ינעשז טרָאװ סָאד .(91-1891)
 ַא ןיא סוינעג ַא .גנוניישרעד ?עכעלריטַאנרעביא , ,עשילרעטסיוא ןַא זדנוא רַאפ
 -רעד טינ ,ענעריובעגנייא ,עכעלטנייווענרעסיוא טימ ןעקנַאשַאב זיא סָאװ שטנעמ
 ,"טפַאש ינעשז רעד תעב ,טעברַא טנַאלַאט רעד, ,ןטייקיאעפ עויטַאערק ,ענעברָאװ
 -ניוו ,ןַאטנַאּפס ןיא סוינעג ,טנַאלַאט ןופ רעכעה זיא םוינעג :לטרעוו ַא טְליִנ סע
 ,גנוביאנייא ןופ טקנעלעג רעקיצניװ טרעו רע ,םוידוטש ןופ קיגנעהּפָא רעקיצ
 ןיולב טינ ,גנוטַאנ ןופ דיישרעטנוא ןַא ןַארַאפ זיא טנַאלַאט ןוא םוינעג ןשיוצ
 ןעניפעג רימ זַא ןדנוא טנָאז ךעלבעטשכוב טרָאװ סָאד --- "םוינעג, ,דַארג ןופ
 עטוג ןופ ,חֹור ַא זיא סוינעג ,רעטסייג עטֹוג ןופ ךיירגינעק םעד ןיא ַאד ךיז
 ענייז עֶּכַא ןיא רעזייווגעוו ַא יו םיא ןעניד ,ןשטנעמ םעד ןטיה סָאװ ,םיכָאלמ
 ,ןעגנולדנַאה ןוא ןצכעוט

 רעד ֹוצ רעטנעענ ,רעכַאפנייא ליפ שיטסיווגניל זיא ?טנַאלַאט , ןימרעט רעד
 -בעטשכוב .ןטייחנגעלעגנא ןוא ןשטנעמ עריא טימ דרע רעד וצ ,טייקכעלקריוו
 טנַאלַאט רעשיטטַא רעד ,טרעוו ןסיורג ןופ עבטמ עשיכירג א סע טײטַאב ךעל
 -ומיור רעד ;רַאלָאד 1800 רעטלענ ערעזדנוא ןיא טקירדעגסיוא ,ןּפָארטַאב טָאה
 , רַאלָאד 800 ַא ךרעב -- רעש

 -ַאב רע זא ,רימ ןטּפױהַאב ,טנַאלַאט טָאה שטנעמ ַא ןַא ןגָאז רימ ןעוו
 סָאד ?ןעמעוו ןופ ,קנַאשעג סיורג ַא ןגָארקעג טָאה רע .תורישע עקיטסייג ַא טציז
 טצייר ,טקיאורמואַאב ,טעּפור ןכייצ-גערפ רעד .עגַארפ ַא לָאמ ןייא ,ענַארפ ַא זיא
 ,סע ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ :זיא שינעגערפ יד ,טייקירעגיינ עכעלשטנעמ יד
 רעד ךיוא וצ טמוק ָאד ?טינ רעטייווצ רעד ןוא טנַאלַאט טציזַאב רענייא סָאװ
 רענייא לָאז סָאװ רַאפ .רעברַאה ךָאנ שינעגערפ יד טכַאמ ןוא טנעמעלע רעשיטע
 ..קינייװ, .האופר ַא ףיוא טינ וליפא ,טינ רעטייווצ רעד ןוא טנַאלַאט ןציזַאב
 "םויניצַאריט , ןיא (1800-1781) רעּפוק םַאיליו) ."ןטנַאלַאט טימ ןרָאבעג ןרעוו
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 רעד ייב רׁשֹוי ןענָאמ ןעמ ןעק ?רשוי זיא ואוו זיא ױזַא ביוא, ;(809 הרוש)
 ןיב ךיא !?םוטש ןוא דנילב זיא יז ןעוו ,תונעט ןבָאה ריא וצ ןעמ ןעק ,רוטַאנ

 סע ,תואיצמה-רקי ַא ןיא טײקטריטנַאלַאט זַא םעד ןיא רעכיז טינרָאנ רעבָא

 -ַאב ןענייז ,ןעמַאנסיוא עניילק רעייז טימ ,ןשטנעמ עלא זַא ,ךעלגעמ רעייז ןיא

 ייז ןוא ןדנעוואוצנָא ייז יױזַא יװ םינ ןסייוו ייז רָאנ ,ןטנַאלַאט טימ ןעקנָאש

 רַאֿפ טייהננעלעג יד רעטנוא טינ ךיז טקור ייז רעדָא ;ןצונוצסיוא קירעהעג יו

 ,ךעלנעמ ,רעטייוו ,ךיוא זיא סע ,,ןורשכ רעייז ןופ גנודנעוװנָא רענעגנולעג ַא

 עקיסַאּפ יד ןענופעג טינ ךָאנ טָאה יז ןוא גנע וצ זיא עיצַאזיליוװיצ רעזדנוא זַא

 רעייז ןגירק טנַאקעג ןטלָאװ ןטנַאלַאט עקיטרַאנדיײשרַאפ עלַא יד טָא ואוו ןפורַאכ
 רעד רַאפ רעצעלּפ ןייק טינ ןבָאה רימ .טפַאשלעזעג רעד תכבוט? גנודנעוװנָא

 ןרעלקרעד טייקנסיוומוא רעזדנוא ןיא ןוא ןטייקטבאנַאב יד טָא ןופ עיצַאקילּפַא

 | .ןטײקיזָאלטנַאלַאט רַאפ ןשטנעמ עכעלטינשכרוד ,ענעפורעג ױזַא ,יד רימ
 ,םעד ןיא טניל סנליוהרַאפ סעּפע ,שינעטער ַא זיא ןינע רעד ,סלַאפנדעי

 דרע ןוא למיה זַא ,טסעומשעגנייא ךיז ןבָאה ,רעדניקנשטנעמ ,רימ יו ױזַא ןוא
 -םיוא רימ ןַייװ ,ןרָאלרַאפ ןביילב טינ ןלָאז תודוס ןייק זַא ןרָאװשענ ןבָאה

 ,דוס םעד טָא ךיוא ןשרוח

 -ַארנָאיב ןיא שינעטער רעקיזָאד רעד רַאפ דיײשַאב ַא ןכֹוז וצ ץַאלּפ רעד

 סיוא ידכב םיא ןכוזרעטנוא ןוא ןשטנעמ ןטריטנַאלַאט םוצ ךיז ןעמענ רימ .עיפ
 ןא טפָא ץנַאג ,ךיז ןיא טנָארט רע סָאו שינעמייהחעג ענעליוהרַאפ יד ןעניפעגוצ

 חוכ םעד ןריזילַאנַא וצ ךיז ןסיילפ רימ ,םעד חוכמ ןייזריואוועג םענעגייא ןייז

 עלַאטַאנערּפ א ןיא סָאװ ץנעטָאּפ רעדָא ,חוכ םעד טָא ,םיא ןיא טקריוו סָאװ

 | ,ךַאז
 ..טכַאנ; טסייה טפַאשנעגנַאפטנַא רעביא ןגָאז וצ טָאה סָאװ ךאלמ רעד

 זואטשטנעבעג-ןקילייה ןרַאפ קעװַא םיא טלעטש ןוא ןּפָארט םעד טמענ רע ןוא
 א | ;םיא וצ טגָאז ןוא ,רע

 רעדָא רובינ ַא ?ןרעוו רע טעװ סָאװ ןּפָארט רעד טָא ,םלוע לש ונובר ---

 -ַאטשסיוא-טסייג ןיא םערָא רעדָא ךייר ,הטוש א רעדָא םכח ַא ,גנילכַאװש ַא

 | - (* ,"ננוט
 ןרעטצניפ ןיא סע טקוררַאפ ,רעזעירעטסימ ךָאנ עירעטסימ יד טכַאמ סָאד

 -רעבייא רעד .טייקידלכש ןופ טכיל ןּפָארט ןייק טעז'מ ואוו ,סָאטימ ןופ ?קניוו

 ןבָאה רימ ןכלעוו רעביא טקידרעוו ַא זיא סָאד ןוא טמיטשַאב ,רוטַאנ יד ,רעטש

 ,העד ןייק טינ
 טליפ רעגניפ ןטסנעלק ןייז ןיא זַא ,ןגָאז טנעלפ (1886-1797) ענייה ,ה

 ןגָארקעג רע טָאה ןענַאװ ןופ ,ףונ ןצנַאנ רעייז ןיא ןשטנעמ ערעדנַא יוװ רעמ רע
 -נַאטס ןכיוה ַאזַא טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ טַארַאּפַא ןוויטיסנעס-ךיוה םעד טָא
 ?טייקידוועריּפש ןופ טרַאד

 -עגרעביא קרַאטש ךיז טָאה רע ןעוו טמיראב ךיז טָאה (1878) ןָאסטַאװ

 ;.(8מ .הדיג (*
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 -םיוא) םזיראיווייהעב טפור עמ סָאװ ,עינָאלָאכיסּפ ןיא הטיש ןייז טימ ןעמונ

 ףליה רעד טימ גנואיצרעד ךרוד ,גנורינָאיצידנָאק ךרוד ןעק רע זַא ,(טייקכעלריפ

 דניק ךעלטנייוועג רעדעי ןעלדנַאװרַאפ ,ןעגנוגנידַאב עלעיצעּפס ענעפַאשעג ןופ

 ןייק םיא טָאה רענייק ,ײרעמירַאב ןייז ייב ןבילבעג זיא רע רעבָא ,סוינעג ַא ןיא

 סױרַא רעכיז ייז ןטלָאװ ,ןָא ָאי םיא ייז טיורט'מ ןעוו ןוא ,ןבעגעג טינ רעדניק !

 ןעירבסיוא רעדָא םינואג ןריצודָארּפ וצ ןטנעמירעּפסקע ענַײז ןופ "ןיעו ןשכ,

 | | ,רָאטַאבוקניא ןלעיצעּפס .ַא ןיא ייֵז

 רעדניפרעד רענַאקירעמַא רעלַאינעג רעד ,(1931-1847) ןָאסודע סַאמָאהט

 ,ןגָאז טגעלפ ,םישדח ייוד ןופ ךשמ ַא ןופ גנולוש טַאהעג ?כה-ךסב טָאה סָאװ

 -נָא ,סיילפ טניימ סָאד ,סייווש טנעצָארּפ קיצניינ ןוא ןיינ זיא טײקלַאינעג זַא

 ךיז טמענ ןענַאװ ןופ רעבָא ,קנַאשעג-רוטַאנ טנעצָארּפ ןייא ןיולב ןוא ,גנערטש

 ,ןענרעל וצ קשח רעד ,סיילפ רעקיזָאד רעד ,רעטייוו !?טנעצָארּפ ןייא רעד טָא

 -ווא עלעיצעּפס ַא ,קנַאשעג ןייק טינ ןעד אפוג סָאד זיא ןרעטשינ ,ןכוז ,ןשרָאפ

 : ,טייקיאעפ עכעלטנייוועגרעס

 רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ,(881707) ןָאפוב טָאה ןענָאסידע רַאפ גנַאל
 ןופ ןורשכ רעסיורג ַא זיולב יו טינ ךַאז ןייק זיא סוינעג ;טגָאזעג טסילַארוטַאנ

 .ןבָאה-דלודעג

 ןהָאשזד טנָאזעג טָאה ,"רעייפ ענעגייא סָאד ןדניצוצנָא חוּכ רעד זיא סוינעג ,

 .גָאלָאטנַאעלַאּפ ןוא גָאלָאעג רענַאקירעמַא רעד ,(1843-1770) רעטסָאפ

 יטַאמ טּפױהַאב טָאה ."עיגרענע ןופ ןינע ןַא ךעלכעזטּפיוה ןיא סוינעג ,

 .רעקימירק רעסיורג ןוא רעטכיד רעשילנגנע רעד ,(88-1899) דלָאנרַא

 שודרָאשזד דיווייד טרעכיזרַאפ טָאה ,"סיילפ ןוא טעברַא ןיולב זיא סוינעג,

 ,גָאלָאעכרַא רעשילגנע רעד ,(1997-1862) הטרַאגַאה
 סאמָאהט טגָאזעג טָאה ,"ןיילַא ךיז וצ דוס ַא זיא סוינעג , ,טדערעג ?לכב

 ,ליײלרַאק

 בָאה ןשטנעמ ןמז ?כ ןוא ,טינרָאג ןרעלקרעד סעיציניפעד עלַא יד טָא |
 סָאד ןבעגפיוא טינ ייז ןלעוװ גנוניישרעד רעד טָא רַאפ גנורעלקרעד ןייק טינ

 -ַארנָאיב ןביירש ןוא ןענעייל ןלעוו ייֵז ןוא םעלבָארּפ רעד טָא ןיא ךיז ןעלבירג

 ףוס לכ ףוס זַא גנונעפָאה רעד ןיא ,םידיחי ענעקנָאשַאב עקיזָאד יד ןֹופ סעיפ

 .שינעטער רעד טָא ןופ גנוזייל רעד טימ ןעניױלַאב ימ רעייז ךיז טעוו
 רענייק סייוו רשפא ןוא ,טינ ךיא היו ,ךיז טמענ טנַאלַאט ַא ןענַאװ ןופ

 ַאט םענעריובעג ַא טַאהעג טָאה ,י. ש זַא ,זיא ,ָאי רעבָא סייוו ךיא סָאװ ,טינ

 .טסילאנרושז-רעביירש ַא יו ייס ןוא רענדער יוװ ייס טנַאל

 זיא ןעמיווש ןעמענ לָאז סע ידכ עלעקשטַאק ַא וצ ןָאט ףרַאד עמ סָאװ ץלַא

 ןליפ ךיז ,ןעמיווש ןיוש טעװ סע .רעסַאװ ןיא ןָאט ףרָאװ א ןוא סע ןעמענ

 ,טנעמעלע םענעגייא ןיא יו רעסַאװ ןיא

 ַא ןגירק זיא טרעדָאפעג ךיז טָאה סע סָאװ ץלַא .י .ש עגונב ענעגייא סָאד

 ןופ יו ,טדימשענ יו ןייג ןיוש טעוװו עקירעביא סָאד ,רערעהוצ ןוא לַאקַאל
 סיורַא ןיוש טעוו יז ,ןרעמיק וצ סָאװ ָאטינ ךיז זיא עדער רעד ןגעוװ .ןיילַא ךיז
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 .ןביירש םוצ תוכייש ןיא ןגָאז ןעמ ןעק ענעגייא סָאד .ןייז וצ ףרַאדַאּב סע יו
 זַא ,ןרָאװעג רזננ יוװ ןיא ,ןַאגרָא ןַא ,ענובירט א ןפאשעג ךיז טָאה סע רָאנ יו
 ,ֿפאומש ,ןגָאז טלָאװ רענייא יו ,רעביירש ןוא רָאטקַאדער ןרעוװו לָאז רע זַא

 -טנַא טינ םיא ןֹופ טסנעק וד ןוא לרונ רעטעמתחעגנָא ןייד זיא סָאד ,תרצונ ךכל
 ןלעוו קידנליוו טינ ,קידנליוו ,ןגָאורַאֿפ םעד ןופ ךיד ןענעק ערעדנַא טינ ןוא ןעניר
 .ןענעקרענַא ןזומ ךיד ייז

 טרעוו ,ףיוא .ךיז זיי "דנַאברַאפ רעוויסערגָארּפ רעשיסור, רעד רָאנ יו
 רעהעג םעד ןגורק לי עמ ביוא שידיי ןדייר ףרַאד עמ זַא ,רָאלק ןיקסווָאנַאי .ש

 ,רעטעברַא ןשידיי ןופ
 סָאװ רַאפ :קנַאדעג רעד "טרעדַאבעג; ךימ טָאה טייצ רערעננעל ַא רַאפ,

 ךָאד זיא ןעמעלַא ךָאנ ?שידיי ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ערעזדנוא ּפִא טינ רימ ןטלַאה

 ןוא ,ּרעכעלשידיי טכע ןַא ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ערעזדנוא ֹוצ טמוק סָאװ ,םלוע רעד

 יױזַא ךיז ןנירק ןוא ןדייר רימ סָאװ ןנעװו םיוק ןעייטשרַאפ ייז ןופ ךס ַא רָאג
 - ,(884 83 זיז ךוב טריטיצ .י .ט) ,קרַאטש

 -ָארּפ ןשידיי ַא ןדנירג טעוװ עמ ןַא ,ןעגנירד טינ ןעמ רָאט םעד ןופ רעבָא =

 -ענ טָאה סע ןמו-לכ ,םעד ןופ טייוו רעייז ךָאנ טלַאה סע ,"דנַאברַאפ ןוויסערג

 רשכ ןעוועג ןעמָאנ רעד זיא "דנאבראפ .רעוויסערגָארּפ רעשיסור, רעד ןסייה
 -רַאפ טינ ייז טעוװ רענייק זַא ,רעכיז ךיז ייב ןעוועג ךָאד ןענייז ייז לייוו ,רשיז
 :םזיטָאירטַאּפ ןשיסור ןיא ןייז דשֹוח טינ ךיז ןלעװ ןייֵלַא ייז ןוא ןקיטכעד
 -עג עשיסור ךיז טיִמ טכַארבעג עקַאט ןבָאה ייז ,סָאװ-סָאװ םערָאװ ,םזיניווָאש
 ,ןליפםעג עשיסור ןייק טינ רעבָא ,שזַאגַאב ןרענָאיצולָאװער ןשיסור םעד ,גנוניז

 ןייז טלָאװ ,"שידיי, ןבעג ןעמָאנ ַא ךיז רעבָא ."ןצכעליפעגנ עשיסור-סיורג ,, ןייק

 -וצ ןכעלקריוו רעייז וצ ןעגנערב ייז ךָאד טלָאװ סָאד .ךעלרעפעג ,קידנרימרַאלַא
 -נערב ןענעק ייז טלָאװ טרָאװ סָאד ןוא ,טעטילַאער קיטש ַא ןענעכיײצַאב ,דנַאטש

 ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי םוצ טנעָאנ וצ ןריפוצ ייז טלָאװ סע ,םילושכמ וצ ןעג

 ןַא ,ןכל ,ןבָאה ארומ טפרַאדעג ,ךיז טײטשרַאפ ,ייז ןבָאה םעד רַאפ ,םזיניוװָאש
 "טייהיירפ רעד ערענַאיּפ  ןעמָאנ א םיא ןעמ טיג ןייארַאפ םעיינ ַא טפַאש עמ

 .טזָאלעגסיױא טרעוו עּפורג רעד ןופ ןמיס רעשינטע רעד (טייהיירפ ןֹופ ןרענָאיּפ)
 ,ןדיי עלַא ןעוועג ןענייז רעדילגטימ ןוא רעדנירג יד םגה

 :ךיוה םעד ןנָארטענ טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסיכרַאנַא עשידיי עטשרע יד,
 -נעמַאזוצ ןעוועג זיא ןוא "טייהיירפ רעד ערענָאיּפ , ןעמָאנ ןשטייד קידנעגנילק

 | (* ,"רעטעברַא עשידיי עטנענילעטניא לָאצ ַא ןופ טלעטשעג

 ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ,רעדנירגנ יד ןופ רענייא ןעוועג טינ זיא .י .ש

 ,טרינָאיצקנופ טָאה יז ןעוו עּפורג רעד

 ףיֹוא .,,קרָאיינ ןיא גניטימ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד ,אחרוא בנַא,
 (**= ,"שידיי זילב טדערעג טָאה עמ ןכלעוו

 .95 יז ,ךוב יטיצ ,ןאהאק ףסי (+*

 .85 יז ,ךוב ימיצ ,י ,( (5+*
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 ןעלע ףיוא ןולַאס ַא ןיא ,לרעמיצ ןיילק ַא ןיא ןעוועג זיא גניטימ רעד,

 .(*"טירטס

 ןשטנעמ עלעפייה סָאד טָא זַא ,ןביילג טזָאלעג רעווש רעייז ךיז טָאה סע,

 רעשיטסיכרַאנַא שידיי רעד ןופ רעיוב יד ןייז וצ לַאזקיש ןופ ןפורַאב סע זיא

 ,זיא טקַאפ רעד ...ןעװעג ױזַא טרָאפ סע זיא ךָאד ןוא ,עקירעמַא ןיא גנונעווַאב

 -רעדנואוו ַא ןופ טלעזַאב ןעוועג --- עלַא יו רענייא --- ןענייז ןשטנעמ יד זַא

 (=*,"ןרלעה ןתמא ,אמזוג ןָא רָאנ ,ןעוועג ןענייז ייז ןוא ...ןביולג ןכעל

 ,קילבנָא רעזדנוא טיול ןעוועג עֶלַא ןענייז רימ יו קיטכיזנָא טינ ןוא ןייֿפק

 ==*"טסייג רעזדנוא ןיא ןעוועג רימ ןענייז ןזיר עתמא רעבָא

 ןבָאה ייז ,?"ןרענַאיּפ, יד טָא ןופ עבַאנּפױא-טּפיוה יד ןעוועג זיא סָאװ

 ישרעד זיא סָאװ "דניירפ רעטעברַא, ןופ ןטײרּפשרַאֿפ םעד טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ,ןַאגרָא רעשיאיײטרַאּפמוא ןַא ,ןגָאז יצ ױזַא ןעוועג זיא ןוא ,ןָאדנַאל ןיא ןענ

 יטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד :סעיגָאלָאעדיא עדייב ןטָארטרַאפ טָאה רע ,טסייה סָאד

 ,עשיטסינומָאקיָאכרַאנַא ןוא עש

 יז ןבָאה רענדער ןייא .גניטימ-ןסַאמ ַא ןפוררַאפ ןבָאה "ןרענָאיּפ , יד

 טָאה ןעמ רעבָא ,גרובצלַאז ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַא ןעװעג ןיא סָאד ןוא טָאהעג

 ןרעו ןטלַאהעג טפרַאדעג ןבָאה סעדער יד .םענייא ךָאנ יבשטָאכ ןבָאה טפרַאדעג

 .י ,ש יװ ,ווָארַאטָאלָאז .ךס ןייק ןעוועג טינ ןענייז רענדער-שידיי ןוא .שידיי ןיא

 רע זַא ,ןושליעמַאמ ןיא טביאעגנייא גונעג טקיפעג טינ ךיז טָאה ,רעביא טינ

 זַא ,טינ טיורט .י .ש רעבָא ,ןושל םעד טָא ןיא םלוע ןַא ןריסערדא ןענעק לָאז

 טושּפ טָאה רע זַא ,דשוח םיא זיא רע ,ךַאזרוא עכעלקריוו יד ןעוועג זיא סָאד

 .שידיי ןעק רע זַא ןנָאזוצסיוא טמעשענ ךיז

 ןטערטפיוא לָאז סָאװ ,רעטייווצ רעד ןייז לָאז רעוװ :עגַארפ יד ןעוועג זיא,

 ןליפ ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה סיאול ןוא ווָארַאטָאלָאז ?שידיי ןיא עדער ַא טימ

 ןבָאװה רשפא ןוא שידיי ןיא עיצקעל ַא ןטלַאה וצ חוכב טינ ךָאנ ?ייוורעד ךיז

 זיא סָאד יװ ,שידיי טוג ןדייר ןענעק ייז זַא ,ןנָאז וצ טמעשענ רָאג ךיז ייז

 (86 'ז ,טרָאד) ,ןטנעגילעטניא עשיסור ךס ַא רָאג טימ לַאפ רעד ןעוועג

 םָאװ ןשטנעמ ןַארַאפ ןענייז טייצ רעזדנוא ןיא ךיוא ןוא טייצ רענעי ןיא

 "יט ייז ,ויטַאגענ ַא ךרוד וויטיזַאּפ א ןזייוװַאב טינ ןעק עמ זַא ,טינ ןפיירנַאב

 טזייװַאב ,שידיי ןענעק טינ טבַאמענ-לעטשנָא רעדָא ךעלקריוו רעייז זַא ,ןענ

 -ענַאב טינ ןליוו ייז .תונושל עטלקיװטנַא רעכעה ערעדנַא ןיא טפַאשטנעק רעייז

 ןוא שידיי ייס ,ןכַארּפש עכעלטע ןענעק ֹוצ טינ ךעלנעמ ךָאד זיא סע זַא ןעמ

 ףיוא טַאטסעטַא ןייק טינ טיג שיריי ןייק ןענעק טינ סָאד ,תונושל ערעדנַא ייס

 ךָאד זיא טייז רעטייוצ רעד ןופ .ןענעק טינ ןגעוו זיולב טגָאז סע ,שינעטנעק

 רעבָא ,טנכערעגניירַא שידיי ,ןכַארּפש עכעלטע ןענעק לָאז שטנעמ א זַא ךעלנעמ

 .105 יז ,טרָאד (*5
 .106 'ז ,טרָאד (688
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 ןענייז םויה-דע ןַא קיטרעװקרעמ ןיא סע ,ןשטנעמ ןלייטרוא טפַאהרעלעפ ױזַא
 -רַאפ ,?פייווצ ךיא .שידיי ןענעק ייז זַא ןגָאזוצסיױא ךיז ןעמעש סאו ןדיי ןַארַאפ
 ,י ,ש ןעמעוו טימ ,ןווָארַאטָאלַאז טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד יצ ךיִז טייטש
 -עג שיטסינויצײלעוּפ וצ רעטעּפש ןרָאװעג ןיא וָארַאטָאלָאז ,טזיוהעג טינ טָאה
 ,טמיטש

 -נָא ךיז טָאה רע ןוא רעקידוועקערש ןייק ןעוועג םינ זיא .י .ש סלַאפנדעי
 קַאוטיל ַא ךיז טמענ סָאװ, --- ,סיוא ךיז טקירד רע יװ .,ןדייר ןייג וצ ןטָאבעג
 | | "?רעטנוא טינ

 סָאװ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עסיורג יד טליפעג קרַאטש ץנַאנ בָאה ךיא,
 -עטשנייא סיורג ַא ןעוועג סע זיא ןתמא רעד ןיא ,ךיז ףיוא ןעמונעג בָאה ךיא
 טרעהעג טינ ןייֵלַא ךיז לָאמ ןייק ךיא בָאה טלָאמעד זיב .טייז ןיימ ןופ שינעל
 רעכיז סרַאטש ןעוועג טינרָאג ןיב ךיא ןוא טייקכעלטנפע רעד ןיא שידיי ןדייר
 .(86 יז ,טרָאד) ??קַאװטיל ַא רעטנוא טינ ךיז טמענ סָאװ --- רעבָא .ךיז טימ

 טינ ,"לַאטיּפַאק ןוא טעברַאניול , :טלייועגסיוא ךיא בָאה עמעט ַא רַאפ,
 רַאפ ןריזירַאלוּפָאּפ וצ יז רָאנ ,סקרַאמ ?רַאק ןופ הרות יד ןריקיטירק וצ הלילח
 .(86'87 זיז ,טרָאד) ."םלוע ןשידיי םעד

 -רַאנַא עשידיי יד ןבָאה םויה דע ןָא טלָאמעד ןופ ,קידריווקרעמ זיא סע
 לרַאק ןגָאזכָאנ ןייא ןיא ןטלַאהעג עשידיי-טינ יד ןֹופ ךיוא לייט ַא ןוא ןטסיכ
 ןטָארטעגסױרַא זיא סקרַאמ שטָאכ ,קימַאנַאקע רעשיטילָאּפ ןגעוו הרות סקרַאמ
 ןבָאה ייז .,ןענָאדורּפ ןנעק ףרַאש ױזַא "עיפָאזָאליפ ןופ טײקמערָא , ןייז ןיא
 'רַאפ ןוא טרעװרעמ ןוא עיצַאטַאָאלּפסקע ןגעװו הטיש סקרַאמ ןעננולשעגּפָארַא
 -ורֹּפ ןצנַאג ןיא קידנרירָאנגיא ,ענייז ךעלטשּפ עלַא ןוא טפַארקסטעברַא ןפיוק
 ךיוא זיא ױזַא ,ןטייהננעלעגנָא עשימָאנָאקע-שיטילָאּפ יד ןגעוו גנוסַאפפיוא סנָאד
 ןופ גָאזרעביא רערעלוּפָאּפ ַא םזינומָאקדָאכרַאנַא ןופ ב"א רעד ךוב סנַאמקרעב
 -נריזינָאריא ךיז ןגעו טדער .י ,ש ,קימָאנָאקע ןופ עירָאעט רעשיטסיסקרַאמ רעד
 / רעדיטָא ,ָאוינ רעקירעדינ רעדי-טָא ."הרות יד ןריקיטירק וצ הלילח טינ, קיד
 ןוא ןטלאהעגנָא טָאה טיײקיגנעהּפָא יד טָא ,שינעדנעטשרַאפ-קימַאנַאקע ןופ תולד
 ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ןָא טלַאה

 ינעמאזוצ) ןשנעװנָאק רעד ןופ ?רעטעברַא עשידיי יד וצ ףורפיוא, רעד
 יר ,"טייהיירפ רעד ערענָאיּפ , יד ןֹופ ןבירשעגרעטנוא זיא סָאװ ,1889 ןופ (םוק
 ןעגנוקינייארַאפ עטמיטשעג עשיטסיכרַאנַא בֹור'ס ערעדנַא ןוא טייהיירפ רעד רעט
 ;ץַאז םעד טָא ףוס םוצ טָאה ,ןעגנוריּפורג ןוא

 ןֹוא לַאסַאל יו םינואנ עכלעזַא ןפורענוצ זדנוא ןבָאה !ךייא טקינײארַאפ ,
 (*= ,"רערעל סנעמעלַא ערעזדנוא ,סקרַאמ לרַאק

 ןופ ךיוא שוריפב טניימ סנעמעלַא טרָאװ סָאד ,"רערעל סנעמעלַא ערעזדנוא;
 -עגסױרַא טָאה ?טפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפָארק, יד .ןטסיכרַאנַא יד ןופ
 -רעביא סנָאסירעמ ר"ד ןיא ןסקרַאמ ,ק ןופ ?לַאטיּפַאק, דנַאב ןטשרע םעד ןבעג

 .עגַאלײב ַא יװ טסורדעג ,243 יו ,טרָאד (*
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 יד .ןטסיכרַאנַא עשידיי יד ןעוועג ןענייז טּפַאלקשרַאֿפ' קיטסייג ױזַא  ,"גנוצעז
 םעד-טָא ,לַאסַאל ןליפא ,טעטנעּפעג שינָאלאעדיא ןט לַאהעג ייז .ןבָאה ןטסיסקרַאמ
 ןופ טקזוחענּפָא טָאה ןוא טַאטש םעד טרעטעגרַאֿפ טינ רעיש טָאה .סָאװ ,ק ינלבה
 יז ןבָאה ,טלַאטשנַאײיצילַאּפ ַא ןיולב זיא טַאטש רעד ןעמעוו ייב ןלַארעביל 'יד

 ,רערעל ערעייז ןשיווצ טנכערעגניירַא ,טריזינַאנַאק
 -י?גטימ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ רעירפ ןעוועג זיא סָאװ עיצַאזינַאנרָא ןַאה

 -ָאס ןופ ןלוש ענעדישרַאפ וצ ןּפיצנירּפ ערעייז ךרוד .טרעהעג ןבָאה סָאװ רעד
 צ ןבערטש סָאװ ,רעדילנטימ ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןרָאװעג טציא זיא ,םזילַאיצ
 קיטקַאט רעד רעביא קינייװ ןענייז עכלעוו ןוא טפנוקוצ רעֹד ןיא לַאעדיא .ןייא

 עלַא ;רעסַאװ ןטסנייר ןופ ןרענָאיצולָאװער ייז ןענייז עלַא ,טרַאװנגעק רעד רַאּפ
 רעדעי ןופ ןירעשוקַא יד זיא טלַאװעג זַא ,סקרַאמ ?רַאק טימ ןעמַאזוצ ןטלַאה

 (** ,"רעיינ ַא טימ רעגנַאוװש זיא סָאװ ,טּפַאשלעזעג רעטלַא

 ןטסיכרַאנַא יד זַא טרעלקרעד רע ןעװ ,".פ"א, ןיא ,י ,ש טביירש סָאד) .
 ןוא ".פ"א, ןאגרָא םעד ךיוא ןוא "בולק טירטס רענרעב , םעד רעביא ןעֶמענ

 ןסקרַאמ ףיוא ךיז רע טריזַאב טייקיטעט רערענָאיצולָאװער ןגעוו טדער רע זַא ךֶאֹר
 רעוויטקַא רעטקעריד ַא ,רענָאיצולָאװער .ַא ,סָאװ-סָאװ ,ןענינוקַאב ףיוא טינ ןוא
 ןַאמ-טעניבַאק םעד ןֹופ רערעסערג ַא ןעוועג ,רעכיז ,ןינוקַאב ךָאד זיא רעפמעק
 יד ייב ןליפא ?םוטנסקרַאמ , ןופ טלוק רעד ןעוועג זיא קרַאטש ױזַא ,ןסקרַאמ

 יוזַא ,אוינ רעשיטערָאעט רעד ןעוועג זיא קירעדינ ױזַא .ןטסיכרַאנא .עשיריי
 גנַאגרעדנַאנופ םעד רַאפ ןזיועגסױרַא ןסָאנעג יד ןבָאה שינעדנעטשרַא פ קינייוו
 | ,םזיסקרַאמ ןוא םזינינוקַאב ,םזינארורט ןופ

 טעװ רענעייל רעד סָאװ עיסערניד ַא ,גנוקרעמנָא בגא-ךרד ַא זיא סָאד
 .עמעט רעד וצ םוא ךיז ןרעק רימ -- ןבעגרַאפ זדנוא
 -צעל סָאד ןוא עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע ,טיירגעגוצ טֹוג ךיז בָאה ךיאג -

 - (555 ,"קינייווסיוא ףיוא יו טעמכ עדער ןיימ טנעקעג בָאה ךיאי סָאװ ,לָאמ עט |
 .ַא ,"רָאטַאזיװָארּפמיא , ןַא ,רענַאטנָאּפס ַא רענדער ַא ןעוועג זיא .י .ׁש )
 רענדער --- ,רעטרינערטעגסיוא ןוא רעטריסערדעגסיוא ןייק טינ --- רענעריובעג
 רע סָאװ קורדנייא םעד ּפָארַא רעמינּפ ערעייז ןופ טנעייל ,םלוע םעד טליפ סָאװ

 ןייז ןענַאטשרַאפ טָאה רע .םלוע םעד ךיז טימ .טיצ סָאװ/ רֶענְדער א ,טֿכָאמ
 ןדייר ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד ,ייז טימ טריציפיטנעדיא יװ טעמכ ךיז ! ,םוקילֿבוּפ
 םעד ןיא סלוּפ רעייז ףיוא טנַאה יד ןטלַאה ,ןקירדוצסיוא ױזַא ךיז ,רע טנעלפ
 ףיוא ןַאטנעמָאמ טריגַאער טָאה רע .ןעניז ןלעוטקעלעטניא ןֹוא ןשינָאלָאכיסּפ
 םעד-טָא ןופ רענדער ַא ,ןליפעג ערעייז ןופ זױרבֿפױא רעדָא ךַאװֿפױא ;ריד ןדעי

 רעטלעטשעגנָא-טוג ,רעטנַאטעג-טוג א יװ םיא ייב זיא רערעהוצ רעד סָאװ ,ןימ
 םיטש ןייז קידנכיורבעג ,טליּפש רע ןכלעוו ףיוא טנעמורטסניא רעשילאקיזומ

 רעדָא ןשיװַאלק טָאטשנַא ןרעיוא ערעייז ןוא .רעגנופ) יד טָאטשנַא רעטר עוו

 .1891 לירֿפַמ ןט-1ס ,"דגירפ-רעטעברַא, ,י ,ש (+
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 1929 ןפַאש טט ןפמעק ,(397 ןײז -- יטסװָצנַאי .ש

 םיוא ףיוא עדער ןייז ןענרעלסיוא טינ ךיז ןעק רענדער טרָאס ַאזַא ,סענורטס

 םייה רעד ןיא דָאירעּפ ךָאנ דָאירעּפ ,ץַאז ךָאנ ץַאז ,טרָאו ךָאנ םרָאוװ ,קינייװ

 רענייא יו ,ןעװענַאבַארַאבּפָא ,ןדײרּפָארַא יז ןוא םלוע םוצ ןעמוק ךָאנרעד ןוא

 ,רודיס ןטלַא ןֵא ןופ סױרַא טנעייל סָאװ
 ,רָאטַארַא רעכעלריטַאנ א ,רעקיסילפ ַא ,"רעקידעבעל , ַא ןעוועג זיא ,י ;.ש

 רעד ןגָאז וצ קנַאדעג ןיא טָאה רע סָאװ זיולב טפייוו סָאװ רענדער א טסייה סָאד

 םערָאװ ,ןגָאז סע טעוװ רע ױזַא יו סיֹורָאפ ןיא טינ טסייו רע רעבָא ,ץנעידיוא

 -עדנעטשרַאפ ןֹוא עיצַארעּפָאאק ,גנוטעברַאטימ ןופ טקַא ןַא זיא ?יױזַא-יװ ,, רער

 רעד ,רערעהוצ ענייז ןוא םיא ןשיווצ טרילבַאטע טרעוו סָאװ טקַאטנָאק ןופ ,שינ

 -נעייטש ,ץנעידיוא רעד ןופ טריטסענוס יוװ ,וויטיאוטניא םיא וצ טמוק "יוזַאדיװ,

 -ַאב רע סָאװ ןסלוּפמיא ןוא סעיצַארביװ יד קידנרירטסינער ןוא סיפ יד ףיוא קיד

 | ,ןסלוּפמיא יד טא ףיוא קידנריגַאער ןוא רערעהוצ יד ןופ טמוק
 טימ ,ןבעל טימ לופ ,שימאניד ,קיסילפ זיא טרָאס םעד-טָא ןופ רענדער א

 םינ זיא רע ,קידנרידָאלּפסקע ,שינַאקלואוו זיא ,קידנצילב זיא ,ןיזפרַאש טימ ,ץיוו

 ןוא ןטסָאמענּפָא ןצַאז יד ,"ךעלרינַאמ-ךעלריצ , טינ זיא רע ,שירָאטַארַא טרילַאּפ

 א ןָא ,שינַאכעמ טנרעלעגסיוא ,טיוט רעבָא ,שיטנעװקָאלע ןייש ,ןייר ,ןניױאװעגּפָא

 רעד ,רענדער ןימ רעטייווצ רעד ,ן'רַאה קידלּפַאצ ַא ןָא ןוא המשנ רעקידנריסלופ

 סע רעבָא ,"ןושל ןיא טצוּפעגסיױא, ,טריניפַאר ,טַאלג פָאמ עֶלַא זיא ,רענדיירנייש

 -םלוע-תיב טימ ,רעהענ ןפרַאש ַא טָאה סָאו םעד רַאפ ,דייר ענייז ןופ טקעמש

 | ...ןכורעג

 ױזַא ,טגערענפיוא ױזַא ןעוועג ךָאד זיא ,טיירנענוצ ךיז טָאה רע םגה ,י .ש

 ךָאד ןיא סע ,טייקיניילק א .טלדניוושעג םיא טָאה ןניוא יד רַאפ זַא ,ןקָארשעגנָא

 טעװ רע זַא רעכיז ןעוועג טינ זיא רע ,עיצידיוא ןייז ,"עדער-ןדיומ , ןייז ןעוועג
 ןטלַאהסיוא טעװ רע זא ןֹוא "םיניבמ , עכעלטע יד ייב ןוא םלוע םייב ןעמענסיוא

 רעגָאזטרַאװ רעד ןייז ןצ קיאעפ ןוא יוָאר זיא רע ןזַא ןזייוַאב ןוא ןעמַאזקע םעד

 ױזַא ןטלַאהעג םיא טָאה טיוטסורַא ןייז .ןסַאמ עשידיי יד ייב םזיכרַאנַא ןופ

 -ענג טָאה רע סָאװ טרעהעג טינ ןייֵלַא טָאה רע זַא ,טרעדורעצ ןוא טפיורשעגפיוא

 סָאד טא ,שיריי ןייז רַאפ ןקָארשעג ךיז רע טָאה טּפיוהרעביא ,טנָאזעג ןוא טדער

 טלָאמעד סע זיא ןעמעֶלַא ךָאנ .לציּפש ַא סעּפע ןָאטּפָא טינ םיא לָאז ןושליעמַאמ
 רע ,ץרַאה ןוא ּפָאק ןייז ןופ ןושָל סָאד טינ רעבָא ןושל סעמַאמ ןייז ןעוועג זיולב

 -בַארּפש ןעװעג זיא סָאו ;טנענילעטניא רעשיסור רעשיּפיט א ןעוועג ךָאד ןיא

 .טרילימיסַא ךעל

 :דער רעסיורג ןייז .רעניז ַא ןושל ןטימ טכעפעג ןופ סיורַא רעבָא זיא רע
 -םיוא ןֹופ ןטקעפעד עלַא טקעדענוצ טָאה ,ןנָארטענסױרַא םיא טָאה טנַאלַאט-רענ

 -ונענסיוא גנושַאררעביא רעמענעגנָא רעייז ןוא רעסיורג ןייז ןצ טָאה רע ,קורד

 ןענייז סָאװ ,םיניבמ עכעלטע יד ייב ,"טילע , רעד , ייב יא ןוא םלוע םעד ייב יא ןעמ

 רעטנעקרענָא ןַא ,םיניבמ עסיורג רָאנ יד ןופ רענייא .,םוירָאטידיוא ןיא ןעוועג

 -נעמילּפמָאק םיא טָאה רעטצעל רעד. רעטענ ןעוועג ןיא רעסייוו ןוא רעקעמשנייפ

 | ,עדער רענעגנולעג רעייז ןייז רַאפ טריט



 ןיד הָאג א בָא 10

 רע טָאה ,טנעמילּפמָאק םעד טכַאמעג רימ טָאה (רעטענ) רע ןעוו טָא זיא,

 -ביול רָאּפ יד זַא ,רעכיז זיא סע .המשנ עיינ ַא רימ ןיא ןזָאלבעגניײרַא ךעלקריוו

 -יטעט רעקידרעטייוו ןיימ ןיא ןפלָאהעג קרַאטש רימ ןבָאה ןרעטענ ןופ רעטרעוו
 | | ..רענדער רעשידיי ַא יו טייק

 וא ןדעֶי ְרַאֿפ עביל טימ לופ ,שטנעמ רענעטלעז א ןעוועג זיא רעטענ ,ָאי

 א ןעװעג רע ןזיא , .,.גרַאװגנוי זדנוא רַאפ ,ןעננונייצרעביא עטסעפ-ןזלעפ טימ
 (= ."זבעל ןטפַאהרעטסומ ַא ןופ ןוא ןליפ ןוא ןעקנעד ןכיוה ןופ לַאװק רעתמא

 : ,סעפילש-רענדער ןענייז ןגָארקעג יקסווָאנַאי .ש טָאה ױזַא-טָא =
 .י .ש טָאה ,טַאהעג טָאה רע סָאװ נלָאפרעד ןסיורג ןוא טירטסיורַא םעד ךָאנ

 .ענובירט רעשידיי רעד ףיוא שימייה ןוא רעכיז ןליפ ןעמונעג ןיוש ךיז

 ן
1 

 .מ
 רָאטקאדער םוקמב ַא טרעוו .י .ש

 -רַאֿפ ןטימ ךעלכעוטּפיוה ןבענענּפָא ךיז ןבָאה םייחיירפ ןופ ןרענָאיּפ יד

 רעטשרע רעד ,ןָאדנָאל ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"דניירפ רעטעברַא , םעד ןטיירּפש

 רעטשרע רעד .שדוח ַא לָאמ ןייא ,1888 ילוי ןט-18 םעד ןענישרעד ןזיא רעמונ

 ,טַארקָאמעד-לַאיצַאס רענעכַארּפשעגסױא ןַא ,ץנַארק פיליפ ןעוועג זיא רָאטקַאדער

 יד ייס ,ןעגנוטכיר ייווצ ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז טפירש-שדוח רעד ןיא רעבָא

 רעד ןופ ?קיטרַא ןטשרע ןיא ,עשיטסיכרַאנַא יד ייס ןוא עשיטַארקַאמעדילַאיצַאס
 רעד ןגעק ןענייז רעביירש ןוא רעבענסױרַא יד ,ייז זַא ,טנָאזענ טרעוו עיצקַאדער

 רעבָא ,"טלעוו רעד ןופ ןטייקיטכערעגנמוא עלַא ןגעק ,טפַאשלעזעג רעקיטרעווננעק

 -יימ ערעייז ןדיײשרַאפ יו ןעגנומערטש עשיטסילַאיצַאס עלַא ןופ דניירפ ןענייז ייז

 (* ,"ןייז טינ ןלָאז ןעגנונ
 -נָא טָאה "דניירפ רעטעברַא, רעד יו םעד ךָאנ רָאי ַא ,1886 רעמוז ןיא |

 -טייצ יד ןעלדנַאװרַאפ ןנעוו ןטכַארט ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןעניישרעד וצ ןביוהעג

 ,?'רפ 'ברַא רעד טָאה 1886 רעכמעווַאנ ןיא .,,ןַאנרַא ןכעלטנכעוו ַא ןיא טפירש

 (== ,טַאמרָאפ ןרעסערג ַא ןיא ךעלטנכעוו ןעניישרעד ןכיוהעגנָא

 רעד רַאפ תוחוכ עריא עלַא טימ טעברַאעג טָאה עּפורג רעזדנוא שטָאכ ,

 -מעזקע קילדנעצ עכעלטע יו רעמ רימ ןבָאה ,גנוטייצ רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ
 (64* ,"ןפיוקרַאפ טנָאקעג טינ ךָאװ ַא ןרַאלּפ

 | ,1889 ייב דניצַא ןטלַאה רימ
 . -סיֹורַא ןעמענ ןוא גנערטשנָא ןַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב טָאה עּפורג יד ,ללכה

 ,89:88 זײז ,טרָאד (*

 ,.1940 ,37 'ז ,יםזילַאיצַאס ןשידײ ןופ גנילירפ ןיא; ,ןיקמורפ .ַא (*

 - .80:39 זײז ,טרָאד (א*

 ,113 יז ,ךוב יסיצ ,י ,) (טצא



 131 ןפַאש טא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסװָאנַאי .ש

 זייי |ןבייהוצנֶא ןעוועג טרעשַאב זיא סע ןעמעוו ,.י .ש ,טפירש ענענייא ןַא ןבעג
 .יװ יױזַא ,ןעוועג םינ גנוציז רעד ףיוא ןיא ,טפירש רעד טָא ןיא יײרָאטקַאדער

 ,זיא ויטַאיציניא יד ,,,סעקרומשז ןיא םיא טימ ךיז טליּפשענ טלָאװ ןבעל סָאד
 ,סולשַאב ןֹופ טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוװ .טייז ןייז ןופ ןעמוקעג טינ ,רעכיז
 ןענעק טעו עמ זַא טביילנעג טינ טָאה ןוא טשַאררעביא קרַאטש ןעוועג רע זיא

 טינ טנַאמרַאפ עּפורג יד זַא טכַארטעג טָאה רע .ןבעל ןיא עיצולָאזער יד ןריפכרוד
 ןייק טינ ןוא רעביירש ןייק טינ ,ןעלטימטלעג ןייק טינ ,"ןבעל ןוא בייל ןייק

 ךָאד ,םירבח עקירעביא יד ֹוצ תוקפס ענייז טגָאזעגסױרַא טָאה רע .רָאטקַאדער
 ןפַאשעג טרעוו סע זַא ,קנַאדעג ןופ טײקמערַאװ ַא טריּפשרעד יו סעּפע רע טָאה

 .עדנַאנַאּפָארּפ עכעלטפירש ךיוא ןריפנָא ןיוש דלַאב ןענעק טעוו עמ ,ןַאנרַא ןַא

 טָאה ליפענרָאפ ןייז (* ,ןעזענ סע לזמ ןייז טָאה ,ןעזעג טינ סע טָאה רע ביוא ןוא
 -לַאזקיש ,קידנרידיצעד ןייז טעװ גנומענרעטנוא יד טָא זַא ,טגָאזענרעטנוא םיא
 רעד ןיא ןערב ןצנַאנ ןטימ ןפרָאװעגנירַא ךיז טָאה רע ,ןבעל ןייז ןיא טפַאה

 -זטעליב ןוא גנומענרעטנוא-לַאב א ךרוד ןעלטימטלענ יד ןפַאש ןפלָאהעג ,טעברַא

 | (** ,"םילפונ ךמוס ןייאראפ-ספליה רעקָאטסילַאיב , ןיא ןפיוקרַאפ

 טעװ רעוװ ,ןלעטשרָאפ טנַאקעג טינ ךיז ךיא בָאה ץֹלַא ןופ רעמ רעבָא,
 (555 ,"גנוטייצ רעטנַאלּפעג רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןייז

 -נייא טינרָאג םיא זיא סָאד ,רָאטקַאדער רענעפוראב רעד זיא ןייֵלַא רע זַא
 םורַא ךיז טעקנָאלב ייז ןשיווצ זַא ,טינ ךיוא ןקיטכעדרַאפ עקימורַא יד ,ןלָאמעג

 | ,רָאטקַאדער רעטבַאנַאב-טסכעה ַא
 רעד ויא סָאד ,ןָאדנָאל ןופ שזַא ןעגנערבּפָארַא ןעמ טעװ רָאטקַאדער ַא

 -רעטעכרַא  ןופ רָאטקַאדערטימ סצנַארק ןעוועג ןיא סָאװ ,עפַאי ,י טסיכרַאנַא
 ןגעו ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ טפירש רעקיזָאד רעד ןיא טָאה רע ןוא "דניירפ

 ,םזיכרַאנַא
 דנַאטשנגעק ַא רעטייוו סָאװ הביבס רעשיזיפ רעד ןיא ,קידריווקרעמ זיא סע

 יו סעּפע טקנערש רע ,סיוא רע טעז רענעלק ץלַא ,רעטכַאנָאַאב ןופ ךיז טניפעגנ
 -יד ענייז טרענעלקרַאפ יז ,סיירג ןייז ןופ לייט ַא טרעצרַאפ ץנַאטסיד יד ,ןייא

 רעד ןופ .טרעקרַאפ טקנוּפ סעּפע ןיא גנובענמוא רעקיטסייג רעד ןיא .סעיסנעמ
 -רַאֿפ ץנאטסיד יד ,רעקיאעפ ,רעקיטכעמ ,רעסערג סיוא שטנעמ רעד טעז סנטייוו

 ,טקעיבָא ןטכַאבָאַאב םעד ןופ רוטַאטש עלעוטקעלעטניא ,עקיטסייג יד טרעסערג
 (* "ןיוה ןייז ןיא ןוא דנַאל ןגייא ןייז ןיא ןדייס ,דובכ ןֶא טשינ זיא איבנ ,8א

 .ןָאזרעּפ יד טריזירוטַאינימ טיײקטנעָאנ יד .רעביירש ַא ףיוא טייג ענענייא סָאד
 סָאד ןוא ןעמֹוקנֶא ןייז טימ טקיטעּפשרַאפ רעבָא ךיז טָאה רע יװ ױזַא

 לענַאיצַאמע יױזַא ,ןנילּפָא טלָאװעג טינ ןעמ טָאה גנוטייצ רעד ןופ ןבעגסיױרַא

 .ג ,הליגמ (*

 .114 'ז ,ךוב י'טיט ,י .4 (*

 .113 יז ,טרָאד (אאא

 ,8 } ,סוקטרַאמ ;87 ,ג"ײי ,איתמ (*
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 טמיטשַאב ןעמ טָאה ,ןינע םעד ןעמונעג רעבענסורַא יד ןבָאה ךעלטפַאשנדייל

 ןפוא םושב ךיז ןעק'מ יוװ סעּפע ,"רָאטקַאדער םוקמב , ןימ ַא רַאפ ןיקסווָאנַאי .ש.

 יד ןיא טעמתחעגנָא ןוא ןבירשעגנָא זיא ױזַא ,לַאזקיש ןופ ןעײרדסױרַא טיג
 ,רָאטקַאדער ןרעוו לָאז .י .ש זַא תולזמ ןוא ןרעטש

 טָאה ."רָאטקַאדער רעקילייוװטייצ , ןעמָאנ ןטימ ןפור ךימ טָאטשנָא רעבָא;

 ןציז וצ ןייז םעוו עבַאנפיוא סעמעוו ,'רעציז רעד' ןעמָאנ םעד ןבענעג רימ ןעמ

 (*=* ,"ןטביררַאפ סָאװטע ,ןקוקכרוד ייז .,.ןטּפירקסונַאמ ןעמענוצנָא עיצקַאדער ןיא
 א ןיא רָאטקַאדער ןעמָאנ רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה םירבח עטנעָאנ ענייז |

 טינ טְלָאװ "רעקילייווטייצ , ויטקעידַא רעד וליפא .י .ש רַאֿפ דובכ רעסיורג ֹוצ

 .רענערט םעד טינ לוטיט ַאזַא סָאװ ,טייקכעלמענרָאפ רעד ןופ ןעגנידּפָארַא גונעג

 ןוא ,ךָאו א רעלָאד ףניפ עצנַאנ ןנירק טלָאזעג ךיא בָאה טעברַא ןיימ רַאפ,

 (=55 "ןעמוק טעו עפַאי זיב רָאנ סָאד

 -עג טָאה ןַאנרָא רעד ,1889 'רבעפ ןיא ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד

 שטייד ןיא "תמא, רעבָא ."תמא, לּפמעטש סנטשרעביוא ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארט

 טקוקעג טינ רעבָא .ןסייהעג ױזַא עקַאט טפירש יד טָאה ,"טייהרַאװ, ,ךָאד זיא

 -עג טפירש יד טָאה ןעמָאנ ןיא "תמא, טרָאװ עטושּפ סָאד ןדיימסיוא םעד ףיוא

 ,שיאערבעה ןיא אקווד ןיוש ןוא ,קוספ ַא ָאטָאמ ַא יװ לּפעקרעטנוא ןיא טָאה

 תמא תפש , ,טריציפירָאלג טרעו תמא רעד ןכלעוו ןיא ,גנוצעזרעביא ןַא ןָא

 ףיוא ןײטשַאב טעװו תמא ןופ פיל יד) (4 "רקש ןושל העיגרא דעו ,דעל ןוכת

 | ,(ןגיל ןופ גנוצ יד זיא עלייוו א ףיוא זיולב רעבָא ,קיביײא

 -שיסור עטמיטשעג שיטילָאּפָאמסָאק יד טָא וליפא סָאװ עװַאקישט רעייז

 רעטעברַא רעשידיי יד רַאפ ןביירש ןעמוקעג ןענייז ייז זַא ןטנעגעלעטניא עשיריי

 ,"טייהרַאװ, יד ױזַא ,ל"זח רמַאמ ַא טימ רעדָא קוסּפ ַא טימ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה

 "טיײהרַאװ, יד "דניירפ רעטעברַא, רעד ךיוא ױזַא ןוא "טייקיטכערעג , יד ױזַא

 ַא 'טייקיטכערעג , יד ,"ילשמ , ןופ קוסּפ א ןזיוועגנָא סָאװ רָאנ יוװ ,טכיורבעג

 -עג "טניירפ רעטעברַא, רעד .,(* הּפרא אלו יתקזחה יתקדצב , ,"בויא , ןופ קוסּפ
 בלוא) ,(=?"ינא המ ימצעל ינאשכו ,יל ימ ,יל ינא זיא םא, ;גָאז סללה טכיורב

 (?ךיא ןיב סָאװ ךיז רַאפ ןייֵלַא ךיא ביוא ןוא ?רימ רַאפ ןייז טעוװ רעוו ,ךיא טינ

 :םעד ןנעוו טגָאז ןיקמורפ .ַא סָאװ טָא

 ייז ןעמעוו וצ יד ןעניז ןיא טַאהעג ןבָאה ."פ"ַא, ןופ רעבעגסיורַא יד,

 סָאװ ,תוכאלמ-לעב עשידיי רענָאדנַאל יד ,גנוטייצ רעייז טימ טדנעוװעג ךיז ןבָאה

 י (*55 ,?עיצידַארט רעשידיי וצ ןדנובענוצ ןעוועג ךָאנ ןענייז

 .114 יז .ב יב .י ,4 (8
 .טרָאד (655
 .מי ,בי ילטמ (4
 .ז ,ז"ב ,בויא (*
 .די .א ,תובֲא (65

 .37 יז ,יסטלַאיצָאס ןשידײ ןפ גנילירפ יא , ,ןיקמורפ .ָא (685
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 -עברַא רעקרָאי-ינ יד רַאפ ךיוא ןטלָאנעג םינּפה טָאה םעט רעקיבלעז רעד

 ײלַאג ןוא עשיווטיל ,עשיליוּפ עקיבלעז יד ןופ ןעמוקעג ךָאד ןענייז סָאװ ,רעט

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עשינַאוצ

 -יז, רעד ןיוש ךיז טָאה ןענישרעד זיא ?טייהראו , יד ךָאנ רעדייא רעבָא

 רעדָא טמא ןייז ןעמונעג טָאה ,י ,ש ,העדילעב-טּפיוה םעד טימ טנירקעצ "רעצ

 טלָאװעג טינ רע טָאה נניטימ א ןופ טכיראב ַא וליפא ןוא טסנרע ץנַאג עלעטש

 ףרַאד .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו ןבירשעגנָא ןעוועג טינ זיא רע ביוא {זָאלכרוד

 דענג טלָאמעד ויא סָאװ ,סיאול .ר זיא דעביירש-טכירַאב רעד זַא ןכַאמ דָארג ךיז

 טָאה סָאװ ,רעד ןעװעג סע זיא רע ןוא עפורג רעד ןופ רעכַאמ טּפיוה רעד ןעוו

 רעד רָאפ טמוק םיא טימ ןוא ,רָאטקַאדער-"רעציז , ַא רַאפ ,י ,ש טרידנעמָאקער
 | ,סיוטשנעמַאזוצ

 .."םעסיאול , יד ןֹופ ןגיוא יד רַאפ רימ טלדניווש -- ןענעייפ םענ ךיא;
 טביולרעד רימ רע טָאה ...ןרעוו טקורדעג טינ ױזַא ןָאק סָאד זַא ,םיא וצ ךיא גאז

 -ענ רימ זיא רע זא ,ךיא בָאה טליפעג רעבָא ,ןקעמוצסיוא 'סעסיאול' עכעלטע

 טניורקעג ךימ טָאה סָאװ גַאלשרָאפ ןייז ןעוועג זיא סע .,,אנוש רערעטיב ַא ןרָאװ

 ?"'רעציז' ַא ןופ עלעטש רעד ֹוצ

 סמענעי ןגעוו ןווָארַאטָאלָאז טימס דייררעביא ןַא ןעמוקענוצ ךָאנ זיא וצרעד

 -עננייא ןוא טייקידהלועפ ,רעפייא ןשירָאטקַאדער ליפיוזַא ,?לקיטרַא ןגנַאל וצ ַא

 .ןטרַאװרעד טנעקענ טינרָאג "רעציז , םעד ןופ םירבח יד ןבָאה טיײקטרַאּפש

 סָאװ לקיטרַא ןַא םענייז טימ טליּפשענוצ ךָאנ ?זממילש רעד םיא טָאה סע
 ײטנַא ןַא ,,?טַאקָאװדַא-סקלָאפ , ןופ רָאטקַאדער רעד: ,שטיוװָאקילעז רָאסעּפָארּפ

 םעד טקנוּפ טכעלטנפערַאפ טָאה ,טפירשנכַאװ עלארעביל טעמכ ןוא עלַאקירעלק

 טפרַאדַאב טָאה "טייהראו , יד ןעוו ךָאװ רעקיבלעז רעד ןיא ,1889 'רבעפ ןט2

 -סיוא ןַא ןעוועג ןיוש זיא ?קיטרַא רעד ,י .ש ןופ לקיטרַאטיײל ַא טימ ןעניישרעד
 .ו ,.ש טביירש ָאד ,ןכתיה ,שטייט'ס :םערוטש ַא ןביוהענפיוא ךיז טָאה .רעטצעזעג

 יב רע טעברַא טייצ רענענייא רעד וצ ןוא ?קיטרַאטייל א "טייהרַאוװ, רעד רַאפ

 | !םיאנוש יד

 :טיירש רענערּפ ,,ןעוועג טציא טלָאװ סָאד יו ךָאנ קנעדעג ךיא,

 טימ ,גנוטייצ ענענייא רעזדנוא ןבעגוצסיורַא תוחוכ עלַא טימ ןטעברַא רימ

 'וושזרוב רעד רעכלעוו וצ גנוטייצ ַא -- רעביירש יוװ ןסָאנעג ענענייא ערעזדנוא

 רעביירש-לקיטרַאטיײל רעד זיא לאס ַא טימ ןוא -- ןבָאה טינ טירטוצ ןייק לָאז

 ךזַאושזרוב ןיא רעביירש ַא ךיוא ,'טײהרַאוװ,; רעזדנוא ןופ 'טיײהרַאװ, רעד ןֹופ

 (=* ,"ךָאו רעבלעז רעד ןיא ךָאנ ןוא !טַאקָאװדַא-סקלָאפ' -

 ,ןפרַאװעצ ?קיטרַא ס-י .ש ןופ ץַאז םעד טָאה עמ ,ללכח,

 טָאה .י .ש .ןווָארַאטָאלַאז טימ טָאהעג רע טָאה סױטשנעמַאזוצ ןטייווצ ַא

 יד ,ןדלעפנעזָאד סירָאמ ןופ דיל ַא "טייהרַאװ, רעמונ ןטשרע ןרַאפ טרידנעמַאקער

 .116:119 זיו ,ךוב ימיצ ,* ,4 (*

 ,118 יד ,טרַָאד (א*
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 -נייא זיא עמ ,ןטַאטשלעדע דוד ןופ דיל ַא ןעוועג ןלעפעג רעסעב זיא ןסָאנעג

 זיא .י ,ש יו ױזַא רעבָא .ןײרַא ןלָאז רעדיל עדייב זַא ,הרשּפ ַא ףיוא ןעגנַאגעג

 רעטשרע רעד רעדייא רעירּפ געט יירד טפַאשרָאטקַאדערדיירעציז ןייז ןופ סיױרַא
 ןזָאלעג ןסיוא ךיוא ןוא טקורדעג טינ ?קיטרַא ןייז ןעמ טָאה ,ןענישרעד זיא רעמונ
 | יי ,דיל סדלעפנעזָאר

 .ןרָאװעג טרעלקענפיוא זיא ?טַאקָאװדַא-סקלָאפ , ןיא לקיטרַא ןטימ השעמ יד
 טכַארטעג טָאה רע רעדייא ךָאנ ןבירשעג טָאה .י ,ש סָאװ לקיטרַא ןַא רָאג זיא סע
 .י ,ש ,טעוװענ א ןעוועג זיא ךַאז עצנַאג יד ןוא ןַאנרָא םענענייא ןַא ןפַאש ןגעוו
 -ענסיורַא רענעי םיא טָאה ,לקיטרַא ןַא סעשטיווָאקילעז טריקיטירק ףרַאש םָאה
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא סעומש רעד .ןרעסעב ַא ןביירשנָא לָאז רע ןַא טרעדָאפ
 ףיֹוא קעװַא זיא רע ,ןעמונעגנָא רעדָאפסיױרַא םעד טָאה ,י .ש .ןַארָאטסער סקַאז
 ןשיטסיכרַאנַא-שיטסילַאיצַאס ןיא ?קיטרַא ןַא ןבירשעגנָא טָאה ןוא ריטרַאװק ןייז
 "!ןייֿפַא ךיז טפלעה , ?ּפעק ןרעטנוא טסייג

 עג סע טָאה רע רעבָא .ןכעלטנפערַאפ וצ ןעמונעג סע טָאה שטיווָאקילעז
 יױזַא ,ןינע ןצנַאג םעד ןגעװ ןסעגרַאפ טָאה .י .ש ןוא טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאה
 ,ןעמוקעגרָאפ ךַאז יד זיא ױזַא טקנוּפ זַא ,ןזייװַאב וצ תודע טַאהעג טָאה רע יו
 ַא ןופ טמַא ןייז רעבָא ןעוועג ?חומ אטח םעד ןסָאנעג עגנערטש יד םיא ןבָאה
 | .ןריולרַאפ רע טָאה "רָאטקַאדער-רעציז , ןקידרעלָאדפניפ

 רע ,"טיײהרַאװ , יד ןריטקַאדער ןעמונעג ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג זיא עפַאי
 עכעלטע ףיוא עיצקַאדער יד טָאה ,רָאטקַאדער ַא יו גלָאפרעד ןייק ןעוועג םינ זיא
 -ַאז לה רָאטקַאדער ןרָאװעג זיא ךָאנרעד ,ןָאסירעמ ר"ד ןעמונעגרעביא ןכָאװ
 יד ןוא "טייהרַאװ, יד ,טלָאהרעדיװ לָאמ עכעלטע ןיוש יװ רעבָא .ווָארַאטַאל
 -עג ןיא סע .י .ש ןָא ןייגַאב טנעקעג טינ ךיז ןבָאה רעביירש-ןגעלָאק ןוא םירבח
 דבכמ רעדיוו ךימ ןעמ טָאה טצעלוצ ,..ןוא , .החגשה רעד ןוֿפ סולשַאב ַא ןעוו
 יד ןבענענסױרַא ךיא בָאה טלָאמעד ןוא 'רעציז' ַא ןופ דובכ ןטלַא ןטימ ןעוועג

 .ןרעמונ עטצעל

 רעטשרע רעד ןופ ןבעל סָאד טקידנעעג ךיז טָאה רעמונ ןט-20 םעד טימ

 (++ ," 'טייהרַאװ יד, גנוטייצ רעשיטסיכרַאנַא
 ןבָאה ןסָאנעג יד .גנוטייצ יד טסָאקעג זדנוא טָאה טולב רָאנ טלעג טינ,

 'םע ןוא ;ןטלַאהוצפיוא גנוטייצ יד ידכ ןסירעג ךיז ןופ שיילפ סָאד ךעלבעטשכוב
 טזומעג ןבָאה רימ ןעוו ,ןבעל רעזדנוא ןיא גָאט רעטסקירעיורט רעד ןעוועג זיא

 יי | .(טרָאד) ."ןבעגפיוא גנוטייצ יד
 פייוו טסירש רעייז ֹוצ ןזיװענסױרַא םירבח יד ןבָאה טייקנבעגענרעביא אזַא

 ןבָאה ייז ,סַאג רעטעברַא רעמערָא רעשידיי רעד ףיוא "ןדיי, יד ןעוועג ןענייז ייז

 "עד ןענייז סָאװ ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ןופ טעדמיולרַאפ ,טגנערדַאב טליפעג ךיז

 םעד טליפעג ןבָאה ייז רעבָא ,ןטסיכרַאנַא יד ןֹופ רעכיײרלָאצ טינ ןעוועג טלָאמ

 .ןפ'18 זיו ,טרָאד (=װ
 .120 יז ,טרָאד (5
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 ךיוא ךיז ןבָאה ןוא טפנוקוצ רעטייוו-טינ רעד ןיא ןסע ןלעװ ייז סָאװ "רעבָאה,

 רַאפ רעװעג ַא ןעוועג זיא ןַאנרָא ןַא ,טײקשיטקַארּפ רעייז טימ ןעמונעגרעביא

 לייו ,טפירשטייצ ַא ןיא טייקידנעווטיונ עסיורג טליפעג ןבָאה יז .ץוש ןוא ףירגנָא |

 | ,.ןבעל קיטסייג רעייז ןעוועג זיא ריא ןיא

 רע .טפירש יד ףרַאש רעייז .י ,ש טריקיטירק ןראומעמ ענייז קידנביירש

 (*= ,עיצַאמַאלקָארּפ ןָא יז טפור

 ,טקעװ יז .לעוטקַא ןיא יז ,הלעמ עסיורנ ַא טָאה עיצַאמַאלקָארּפ ַא רעבָא

 -ער עלַאיצַאס יד ןעוועג זיא עיצקַא עסיורג יד ביוא ןוא ,םישעמ וצ טּפור יז

 .ןוא ןדָאב רענַאקירעמַא םעד ףיוא טריזילַאירעטַאמ טינ ךיז טָאה סָאװ ,עיצולָאװ
 -עידנַארג יד טָא זיא ,ןעגנובערטשַאב עשיטסיכרַאנַא יד טיול טינ ץַאלּפ ןייק ןיא

 "טייהרַאװו, יד .העש-ייח ןופ ,סעיצקַא עניילק ןופ ןרָאװעג טיילגַאב עיצקַא עז

 -רַא רעייז ןיא ןריציטקַארּפ ֹוצ ןוא ןקיניײארַאפ וצ ךיז רעטעברַא יד ןפורעג טָאה

 -רַאפ-רעטעברַא עלענָאיסעּפָארּפ ןפַאש ,טעטירַאדילַאס ןופ ערעל יד ןבעל-רעטעב

 יד .גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טצעזענכרוד ָאי ןענייז סעיצקַא עקיזָאד יד ,ןענייא

 -ענרעבירַא ןענייז סָאװ ,ןטַאטלוזער ןבעגענ ןבָאה טיבעג םעד ףיוא ןעגנואימַאב

 ,ןעגנוטרַאװרעד יד ןניטש

 ערעדנַא יד טינ ןוא ךיז טינ טעװענַאש ןוא קיצרַאהנּפָא טביירש .י .ש

 ,רעטעברַאטימ

 -ייו ןוא ,ץַאז ןקיטכיר ַא ןביירשנָא טנָאקעג טינ טָאה זדנוא ןֹופ רענייק ,

 (6*+* ,"רָאטקַאדער ריא טנַאקעג סע טָאה ןעמעלַא ןופ רעקינ

 .קיטירקטסבלעז ןיא טייוו וצ קעװַא ,ןבירטעגרעביא ?סיב שּפיה ַא זיא סָאד

 ,יור שּפיה ןעוועג ךָאנ זיא שידיי .קירוצ רָאי קיצכעז רעביא ,1889 ךָאד זיא סע

 ,טעװעילבוהעגמורַא טינ ,טעסעטעגמורַא טינ ,עטאוועקנעס

 ַא ןופ ןײגרעבירַא סָאד ןָא טמוק סע רעווש יו קידריוקרעמ זיא סע

 .ןושל-רוטַארעטיל ןטריניפַאר ַא וצ ךַארּפשקלָאפ רעקידעבעל רעקיטפַאז רעקיסילמ

 ןוא ךַאפנייא זיא ללכ רעד ,ןָאט וצ סע טכייל רעייז ןייז ,ךיז טכוד ,ףרַאד סע

 זַא .יֹוזַא זילב ךיז טדער סע רעבָא טדער עמ יװ ןביירש ףרַאד עמ :ךעלטייד

 -ייב טינ ייז ןעק עמ סָאװ ןטייקירעוװש סיױרַא ךיז ןלעטש ,סע ןָאט ןצ טמוק סע

 ןצינ ךָאנ ןעמ זומ םעטיר רעדנַא ןַא טגָאמרַאפ ןביירש סָאװ םעד רעסיוא ,ןעמוק

 -ןומה ןטושּפ ןופ רצוא-רַאלובַאקָאװ ןיא ךיז ןעניפעג סע יװ רעטרעוו רעמ ךס ַא

 ןייק ןָא ןזַארפ עצנַאג ןוא רעטרעוװ רעדייר רעד ךָאד טצונאב םעד ץוח .םע

 + טלַאפ סע סָאװ .עיצַאנימירקסיד רעשיטסיווגניל םוש ןייק ןָא ,ביײלקּפָא ןגנערטש

 סעומש ןייז ןיא רע טעװ ,ןדמל ַא דיי ַא רע זיא ,סױרַא טמוק ,ליומ ןיא ןיירַא

 ןטיש רע טעװ קינבושי ַא רע זיא ;?"זח ירמאמ ןקַאהנײרַא םיקוסּפ ןקָארבנײרַא

 ןוא ןטכיש ןוא ןטסַאלּפ ענעדיישרַאפ ןופ טײטשַאב ןושל רעדעי .ןעמזיוװַאלס טימ

 .121 יז ,טרָאד (א*
 .120 יז ,טרָאד (אא*
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 זיא סע .ןטקעלַאיד ןוא ןכַארּפש עשינכש עדמערפ ןופ ןעמיוו ךיז ןיא םגָארט
 רעטרעוו לייט ןעמעננָא ,רעּפיז ַא ,רעבײלקּפָא ןֵא ןייז וצ רעביירש ןופ עיצקנופ יד
 םעד .ךַאז עשיטסירטעלעב ַא ןביירש ענונב ןיא סָאד .ערעדנַא ןפרַאוורַאפ ןוא
 ערעדנַא ןיא ןוא ,רעטרעװ סיוא שממ ןלעפ םיא ,רענרע ךָאנ זיא טסיצילבוּפ
 עיינ ןפַאש ,ןענימרעט ןפַאש טזומעג ןעמ טָאה שיאערבעה ןיא ,לשמל ,ןכַארּפש
 רעקידלזמילש ןוא רעקידלזמ ליפ ןעוועג זיא טכיזניה רעד ןיא שידיי .רעטרעוו

 -רושז ואוו שטייד ןופ סעינעמשז עלופ יד טימ ןעמענ טנעקעג טָאה יז םערָאװ
 ןוא ,טעברַאעגסױוא גנַאל ץנַאנ ןיוש ןיא ןושל ךעלטפַאשנסיװ ַא ןוא קיטסילַאנ
 רעבָא .ןפירנַאב עיינ יד רַאפ רעטרעוו עיינ ןטכארטוצ ןייג טפרַאדעג טינ סָאה

 עיינ ןוא תונשה עיינ ןופ ץיילפרַאפ םעד םָא קנַאד ַא ,קירוצ יז זיא רַאפרעד
 -ַאטרָא ןליפא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה תונשה יד טָא עכלעוו ןיא רעטרעוו עשטייד
 ךָאנ יז ןיא יִז טקינייר עמ לפיוו זַא ױזַא ןרָאװעג טשירעמשטיידרַאפ ,שיפַארג

 ,תלוסּפ-שטייד םעד טָא ןופ טרעטיילענסיוא ןצנַאג ןיא םינ ץלַא
 -גניל ןוא ןנָאלָאליפ ערעדנַא ןופ רעפייא רעד ,קידננָאז תמא םעד ,רעבָא

 טינ רעמ ןיוש זיא םזירוּפ רעד .טבעלעגרעביא ןיוש ךיז טָאה ערעזדנוא ןטסיוו

 עלַאנָאיצַאנשיטילַאּפ ןוא עשיפַארגָאעג טימ ןָאט וצ ליפ טָאה ןֹושל ַא ,קיטיינ
 ןבָאה ,דנַאלשטייד טימ תוננש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ןשינעעזנייא

 -רַאפ ןוא ןציײלפרַאפ טינ לָאז יז ךַארּפש רעשטייד רעד רַאפ טאהעג ארומ רימ

 ןעגנערטשנא טפרַאדעג ךיז טָאה'מ ןוא ,"שידיי םענדיב , רעזדנוא ןעקנירט
 ,רעדא סעבמַאד עשיטסיווגניל ןוא עשילַאקיטַאמַארג עדילָאס ןלעטשוצפיוא ידכ

 רענַאקירעמַא םעד ףיוא ךיז ןעניפעג רימ ןַא ,רעבָא טנייה .ןזוילש ,תוחפחדלכל

 טימ רירָאב ןכעלנעטינַאט ןיא ןעמוק רימ ןוא םורד ןיא יצ ןופצ ןיא יצ ,ןדָאב

 .-סיומוא ןַא "ןטייקשירעמשטייד, יד רַאפ דחּפ רעד ןיא שינַאּפש רעדָא שילגנע

 ןופ טייו וצ זיא דנַאלשטיײיד .ןטַאש טינרָאג זדנוא ןעק "שירעמשטייד , ,רעט

 סע ,ןטיה טינ ױזַא ךיז ףרַאד'מ ןוא .ןייז קיזמ ןענעק זדנוא לָאז יז זַא זדנוא

 .םיגייס ןוא םירדג ןכַאמ וצ טינ ךיז טניול
 ,שודיח רעּפַאנק ַא רָאנ ןיא סע ,1889 רָאי םוצ םוא ךיז ןרעק רימ רעבָא

 ןעניפעג ֹוצ ךעלרעװש ןעמוקעננָא ןיא טייצ רענעי ןופ ןטסילַאנרושז יד סָאװ

 .קנַאדעג ןקיסַאּפ ןרַאפ טרָאו עקיסַאּפ סָאד

 :טביירש "?דניירפ רעטעברַא , ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ,ץנַארק פיליפ
 עכייר ,ענייפ ַא רַאפ סָאװ רעדעי סייוו ָאז ,עכַארּפש יד טגנַאלַאבנָא סָאװ,

 ךיז ןזומ רימ .(יױזַא סע טריזינָאריא רע) זיא ןושל-עמַאמ רעזדנוא עכַארּפש
 .(*"קורדסיוא ןקיטכיר םעד טניפעג ןעמ רעדייא ןכערבעצ ּפָאק םעד טושּפ טפָא

 וצ גנוניימ א .שידיי ןגעוו גנוניימ ערעסעב ַא טַאהעג ץ'רּפ ,ל .י ןעד טָאה
 -טנפערַאפ זיא יז יװ ?שינָאמ , עמעָאּפ ןייז ןיא קורדסיוא ןפרַאש טיג רע רעכלעוו
 ,1888 רָאי ןיא ?קעטָאילביב-סקלַאפ , סמכילע-םולש ןיא ןרָאװעג טכעל

 ,"ןסָאנעג , ןפורעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירכח עמערָא-טלענ ןוא עמערָא לָאצ יד

 .39 יז ,ךוב י'מיצ ,טיססורספ .ַא (*
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 -רַאנַא ענענייא ןַא ןטלַאהוצנֶא תוחוכ עלעיצנַאניפ יד טַָאהעג טינ טושּפ ןבָאה
 -סיורַא ףרַאד עמ זַא ,קנַאדעג םוצ ןָאטעג רעק ַא ךיז ןבָאה ייז .טפירש עשיטסיכ
 יד ןוא ןטַארקַאמעדילַאיצַאס יד רעכלעו ןיא טפירש עקידתופתושב ַא ןבעג
 ,ןטָארטרַאפ ךיילג ןייז ןלָאז ןטסיכרַאנַא

 -רעטעברא עניימענלַא ןַא ןפַאש ןֹופ קעווצ םעד רַאפ זיא 1889 ןופ 'צעד ןיא
 גנוטַארַאב א "ןרענָאיּפ , יד ןופ ויטַאיציניא רעד ףיוא ןרָאװעג ןפוררַאפ גנוטייצ
 סעיצַאזנַאנרָא ענעדיישרַאפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,(ןשנעוונָאק)

 ערעדנַא עליפ ןוא עיפלעדַאליפ ,קרָאי-וװינ ןופ ?ןענייארַאפ סגנודליבטרַאפ , ןֹוא

 | ,טעטש

 ענייז ןופ ענייא ןיא רעבָא ,ןעוועג טינ טפנוקנעמַאזוצ םעד ףיוא זיא ,י .ש
 ןַאנרָא-רעטעברַא רעניײמענלַא רעטכַארטרַאפ רעד זַא ,ןגָאלשעגרָאפ רע טָאה סעדער
 םוצ ןעמוק ןענעק לָאז גנוטכיר עדעי ואוו ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, ַא ןייז ףרַאד
 ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , ןעמָאנ רעד ןייז עקַאט לָאז סָאד ןוא ,טרָאװ

 טכליהרַאפ לָאז רעד ןיא רעשרעוו עקיזָאד יד טגָאזעגסױרַא בָאה ךיא יו זיא,
 ,(+"ןטנעמסידָאלּפַא ןופ ןרָאװעג

 .128 יז ךוב טרימיצ י שש (*
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 ,א

 ןַאדנַאל ןייק ןַא טמוק .י ש

 ,1889 ויא סע

 ןעמָאנ ןטימ עפורג ַא טעדנירנעג ךיז טָאה עיפלעדַאליפ ןוא קרָאידוינ ןיא
 ענעזעװעג ןופ ךעלכעזטּפױה ןענַאטשַאב ןזיא עּפורג יד ."טייהיירפ רעד רעטיד,
  טינ ןבָאה ייז ןֹוא ,טריזינַאקירעמַא טינ ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ םירבח רענָאדנָאל
 ןעוועג זיא עּפורג רעד ןופ קעווצ רעד ,"פ"א , םעד גנילביל רעייז ןסעגרַאפ טנעקעג
 בילוצ ןקיסעלכַאנרַאפ "טייהיירפ רעד ערענָאיּפ , יד סָאװ ,ןַאנרַא םעד ןציטש וצ
 ךיז טָאה ןָאדנַאל ןיא ךיוא .טפירש רענענייא ןַא טימ ךיז ןעמענרַאּפ ייז סָאװ םעד
 ,"טייהיירפ רעד רעטיר, ןעמָאנ םענענייא םעד רעטנוא גנוקינייארַאפ ַא ןפאשעג
 רעריפ ןוא ּפָאק .רעד ,"ם"א, רענָאדנָאל ןופ רעציטש ןֹוא דניירפ ענעבעגרעביא
 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,("נרעבנעטור דַארעמַאק ןעוועג זיא עּפורג רעד ןופ
 ןרָאפ וצ ןבילקענ ךיז טָאה ןוא ןביילב טלָאװעג טינ ָאד טָאה רע רעבָא ,עקירעמַא

 .ןענופעג ךיז ןבָאה רעדניק ןוא יורפ ,עילימַאפ ןייז ואוו ,ןָאדנָאל ןייק קירוצ
 ןעמופ וצ ןדַאלעגנייא ,י .ׁש טרעוו גרעבנעטור רבח ןופ ויטַאיציניא רעד ףיוא

 -עזייר ףיוא ן.י .ש טקיש עמ ,"פ"א ,, ןופ רָאטקַאדער רעד ןרעוו ןוא ןָאדנַאל ןייק
 .קרָאי-ןינ ןייק ןעמוקעגנָא סנטצעל זיא סָאװ ,יֹורפ ןייז ןוא םיא רַאפ (*"תואצוה

 -ענוצ רע טָאה ןָאדנַאל ןייק ןרָאפענקױרַא זיא רע רעדייא לייוורעד רעבָא
 -םיוא ןבָאה ןעלקיטרַא יד .םזינומָאק-םזיכרַאנַא רעביא ןעלקיטרַא עירעס ַא טקיש

 ,125 יז ,בױצ .י .ש (*ה

 .130 יז ,טרָאד (5+
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 טעטירָאיַאמ רעייז ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,"ם"א, ןופ רענעייל יד ייב ןעמונעג

 .שיטַארקַאמעד-לַאיצַאס יװ שיטסינומָאק-שיטסיכרַאנַא טגיינעג רעמ

 ןגיוזעג טָאה סָאװ ,דניקטפירש ַא ןעוועג "ם"א, רעד זיא טייצ רענעי ןיא

 ןוא םזיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ןֹופ יא ,הקיני עטלּפָאט ַא ןניוצעג ,ןטסורב ייווצ ןֹופ

 -רענרעב רעד ןעוועג זיא טפירש רעד טָא ןופ רעבעגפיורַא רעד ,םזיכרַאנַא ןופ יא

 ןוא ,"בולק גנואיצרעד רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא , רעד רעדָא בולק-טירטס

 יד ,ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז ןעננוטכיר עדייב ,עטכישעג ענענייא יד רעדיוו ,ןכלעוו

 ,ה"ד .ןעגנוצענערנַאב עסיוועג טימ ענובירט עיירפ ןימ ַא ןעוװועג זיא טפירש

 טגעקעג טינ ךיז ןבָאה ןרענָאיצקַאער ,םזיכרַאנַא ןוא םזילַאיצַאס ןופ רעננעק

 .ןקילײטַאב

 רעד זַא ,ןיקסווָאנַאי .ש טרעכיזרַאֿפ גרעבנעטור דַארעמַאק טָאה הליחתכל

 -לַאיצָאס רעד ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,ּפָאלַאנ ןיטנַאטסנַאק ,רָאטקַאדער רעקיטציא

 םייב טלַאה רע ןוא טכוזדניווש ןופ רעווש טרייל ,עיגָאלָאעדיא רערענַאיצולַאװער

 ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקרעבירַא ס.י .ש ךָאנ ךיילג ךָאנרעד רעבָא ךיז טָאה .ןרינגיזעד

 ןייז ךייש ןיא סָאװ ןוא ,ןרינגיזער וצ טינרָאג טכַארט רע זַא טלעטשענסיורַא

 .טרעסעברַאפ קידנטיידַאב ךיז רע טָאה דנאטשוצ-טנוזעג

 -ער עקידובכב ןייז ןטלַאהנָא טלָאװעג קרַאטש רָאנ ךיז טָאה ןּפָאלַאג .ק

 עלעטש-רָאטקַאד

 טָאה עמ ,טכיזסיוא רעטעדנירגַאב-טינ ַא ףיוא ןעמוקעג זיא .י ,ש זַא ,ױזַא

 .טרימרָאפניא טכעלש ,ךַאפנייא ,םיא

 -כרוד ,י .ׁש טָאה רעלגָא ןשימַאנָאקע םוש ןייק ןָא ןָאדנָאל ןיא קידנביילב

 -עלָארּפ וצ ךיז ןװאורּפ ענעגנולעגמוא ןופ לקיצ ןייז לָאמ ןטייווצ םוצ טכַאמעג
 רעטושּפ ַא יװ ,ןעננירדוצניירַא תוחוכה לכ טימ טימַאב ךיז טָאה רע ,ןריזירַאט

 ןיא ןבָאה סָאװ סעקינשַאּפערָאה ןופ ײמרַא רעקידחרצ רעסיודנ רעד ןיא ,רענלעז

 -ץיוש רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עכעלרעדיוש יד רעטנוא טעװעצַארּפעג ןרָאי ענעי

 .םעטסיס

 רַאֿפ רעקיצניג טינ ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיג ץנַאג ךיז טָאה ןָאדנָאל רעבָא

 ,ןעגנוגנערטשנא ענייז עלַא ,ןעוועג סע ןזיא קרָאידוינ יו ײגנוריזירַאטעלָארּפ, ןייז

 -נעטשלופ ַא טימ טקידנעעג ךעלדיימרַאפמוא ךיז ןבָאה ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא

 .הכאלמ רעשיזיפ ןייק וצ טגיוטענסיוא טינ ךיז טָאה .י ,ש ,ללכה ,לַאפכדוד ןקיד

 . םוניהיג ןשירָאטעברַא ןיא ןכירקוצניירַא ןעננואימאב סיקסווָאנַאי יד טָא

 ןיא ייז טביײרשַאב רע רעבָא .,שינַארט ףיט ןענייז ?דָאנ ַא ןופ ?כעל םעד ךרוד

 ןעוסיוא עשינַארט סָאד טכַאמ ןוא ךיז רעביא טריזינָאריא רע ,ןָאט ןטכייל ַא

 .,שימָאק

 ןיב ךיא ואוו ,קרָאי-וינ ןופ םוק ךיא זַא טלעטשעגרָאֿפ ךיז בָאה ךיא זַא,

 -לעזַא) סּפעק ץוט ַא ןבעגעג ךיילנ ןַאמרָאפ רעד רימ טָאה ,רעכַאמנעּפעק ַא ןעוועג

 | ,ןכַאמ וצ (ךעלטיה עב

 ,הרוחס ןיימ טימ טגיילעצ ךיז ךיא בָאה ןישַאמ רעד ייב ךיז קידנצעזקעוװַא

 שטָאכ ,רעטצנעפ עלַא ןָאטעג ןפע ןַא רעטעברַא יד ןבָאה טונימ רעד ןיא רעבָא



 15 ןפַאש א ןפמעק ,ןבעל ןייז --- יקסװָאנַאי .ש

 ןגילפעצ זיא סּפעק ץוט רעצנַאג ןיימ ןוא ,רעליק ץנַאג א ןעוועג ןיא גָאט רעד

 ,םאש ןצנַאנ ןרעביא ןרָאװעג
 בָאה ךיא ןוא ;רעטכעלעג ןקיכליה ַא טימ ןסָאשעגסיוא ןבָאה רעטעברַא יד,

 (* ,"רעטעברַא יד ןופ ץיוו ַאזַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ דלַאכ

 רעבָא ,גנוקרעמַאב ןייק טינ טכַאמ ןוא דָאזיּפע םעד-טָא ייברַאפ טייג .י .ש

 -וצ טמוק סע ,תועשר ליפ רעייז טניל ןבײדט-סעװָאטַאק ןשיטקַארּפ םעד טָא ןיא

 ןיא סָאװ רענייא ,ה"ד ,רעירָאטעלַארּפ-ןּפמול רעטזָאלרָאװרַאפ רעמערָא ןַא ןייג

 ידכ ,רָאפ ךיז טלעטש ןוא .טינ ךיוא ןַאמכַאפ ןייק ,רעטעברַא ןייק טינ וליפא

 ,הכָאלמ-לעב ַא טשרעּפמָאלק ןיא רע זַא ,רעסַאװ ןוא טיורב ףיוא ןענידרַאֿפ וצ

 ןלעטש ,ןויבאו ינע ןטלנָאװרַאפ ַא ,םענעגָאלשעגרעדינ ַא ןפלעה וצ טָאטשנָא זיא

 ןבַאל ייז ןוא ,ןלַאפרעדינַא ןוא ןשטילגסיוא ךיז לָאז רע ,סופ ַא רעטנוא םיא ייֵז

 /  .השעמ יר האנה ייז טוט סע .רעדנאנופ ךָאנ ךיז
 -עג יו ןעניד ייז זַא רענניפ ןעצ ,טנעה ענעדלָאג ייווצ ,טנַאה ןיא ךַאפ ַא

 טינ זיא רע םנה ,ןגעמרַאפ לקיטש ַא ,"לַאטיּפַאק , ןימ ַא ךיוא זיא --- ,קירעה
 זיא סָאװ ,טקעיבָא ןכעלרעסיוא ַא ןיא טרעּפרעקרַאפ טינ זיא ,ףונ ןֹופ טדײשענּפָא

 קעווַא טיירנ זיא סָאװ ,טעברַא רַאפ רעפמעק רעד ,.י .ׁש ,לופטרעוו רַאֿפ טנכעררַאפ

 ןייז ןיא טמוק ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ןבעל ןייז ןבעגוצ

 ,הכאלמ ַא וצ טנַאה יד סיוא טקערטש ,טיורב לקיטש ַא ןכוז טיונ ןוא טנלע
 גרעוו ןוא ךיז קיטש ,אנ ;ןייטש א טנַאה ןיא ןיירַא רעטעברַא יד םיא ןפרַאװ

 !קזוח םיא ןופ טכַאמ עמ !ךיז

 רָאטאטינא רעד ,טינ םיא ףיוא טקריוו טנעדיצניא רעד טָא ,קידריווקרעמ

 יד ןיא ןלָאמעג טרעוו רע יו רעטעברַא םעד טעז רע .טעטינומיא טָאה -י .ש
 םורָא לָאערַא ןַא טיס ,ןרושָארב-עיצַאטינַא עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאוצַאס

 טעז רע יו רעטעברַא םעד ףיוא ןָאט קוק ַא טינ ?יװ ןוא טינ ןעק רע ,ּפָאק
 יו ,קירבַאפ רעד ףיוא ןוא טַאטשרַאװ םייב טייקכעלקריוו רעיודג רעד ןיא סיוא

 ןטעמ טשרע טמוק סָאװ םעד ֹוצ ,קידתוירזכא וליפא ,ךעלרעדורבמוא יױזַא זיא רע

 ַא ןבעג םיא ןוא ןישַאמ א ייב ןצעזקעװַא ןוא ןעמענוצ ,ןעמענפיורַא םיא לָאז'מ

 ןופ טקוק ,רעטעברא רענעסעזעננייא רעד ,רע ,ןענידרַאפ וצ סעּפע טייהנגעלעג

 ירא םעד ףיוא רעֶדָא ,רעירָאטעלַארּפ-פמול ןכעלקילנמוא םעד ףיוא ּפָארַא ןביוא

 | | | .רעבוז-טעב

 רעסיורג רעד חוכמ עירָאעט רעד ןיא טביילנעגנייא ליפוצ ןעוועג זיא ,י ,ש

 רעד ןיא ןליּפש טייג סַאלק-רעטעברַא רעד סָאװ ,לָאר רעשירעזיילסיוא-טייהשטנעמ

 םיא ןוא ןטכַארטרַאפ ךיז ןכַאמ םיא לָאז דָאזיּפע רעד טָא זַא ,עמַארד רעלַאיצַאס
 ענעבירטעגרעביא ןַא זיא סָאװ ,עינָאלָאעדיא יד טא ןרידיווער וצ סיוטש ַא ןבעג

 םעד ןופ יוװ ייז ןֹופ גנוריטערטרָאּפ ַא ,טפַאשרעטעברַא רעד ןופ עיצַאזילַאעדיא

 רעטַאשּפָא ןויטקעלַָאק םעד ,עסַאר רעכעלשטנעמ רער ןופ קדצ-לאונ ןוויטקעלָאק

 ןדנַאטשמוא ןֹופ ןוא רענעפורַאב ?רוג ןופ ,םעד ןוא ןטייקיטכערענמוא עלַא ןופ

 .132 יו ,טרָאד (*
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 ןקיטסעמטנורג ךיז טעװ סָאװ ,ןינב ןלַאיצָאס םעד ןופ טקעטיכרַא ,רעטמיטשַאב

 ,טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילנ ,טייהיירפ ,תודוסי יירד יד ףיוא

 טרעדליש ,ףרואוורָאפ ןופ טרָאװ ןרעטיב ןייא ןייק קידנעגנערבסיורַא טינ
 | .טייהנגעלרַאפ ןייז ןברַאפ עשיטסילַאער ןיא

 -ןסָאריּפַאּפ יו טעמבכ ,רעניד ַא רעייז ןעוועג זיא סּפעק יד ןופ ףָאטש רעד ,

 בלַאה ןייא  ןסַאּפנײירַא טפרַאדעג ןלייט ענעדיײשרַאפ יד ןבָאה וצרעד .ריּפַאּפ

 ןבלַאה ןטייוצ םעד טימ ןעמוקפיונוצ טפרַאדעג ךיז טָאה לייט ןייא ןופ לטייווק

 ָאט .לטייווק ץנַאנ ַא ןעמוקסיורַא ּפעק רעקיטרַאפ רעד ףיוא לָאז סע זַא ױזַא ,לייט

 ,ליד ןפיוא קידנגיל ןציווש טזומעג בָאה ךיא יו ןלעטשרָאפ ןיוש ךיז ריא טנָאק

 "יטש ןלָאז ייז זַא ױזַא ןוא ,ןלייט ענעגיולפעצ ענעדיישרַאפ יד קידנבײלקנעמַאזוצ

 (* ,"געט ןצנַאג ַא ןעמונעג רימ טָאה סּפעק ץוט םעד ןכַאמפיוא סָאד ,רוציקב ...ןעמ

 עצנַאנ ,טעברַא רערעווש ןופ גָאט ןצנַאנ םעד רַאפ ןעוועג זיא ןיול ןייז ןוא

 (=* ,"טנעס ףלעווצ רענַאקירעמַא טניימ סָאד סָאװ ,סינעּפ סקעז
 .טאטלוזער ןקיבלעז םעד טימ ןוא ךַאפ ןצ ךַאפ ןופ רע טייג ױזַא טָא

 -ַאמ-לקעטש ןופ הכאלמ יד ןענרעלסיוא םיא ןסָאלשַאב טָאה דַארעמַאק ַא

 | .יירעכ }

 סנקעטש יד ןבייר ןופ ןענַאטשַאב טעברַא ןיימ זיא נעט רֶאֹּפ עטשרע יד ןיא,

 יו ,טנעה עניימ ןופ טיוה יד ןבירענּפָא רעמ ,רעבָא ,בָאה ךיא ,ריּפַאּפדמַאז טימ

 ןוא ,ןדנואוו עליוה ןעוועג רימ ייב ןענייז טנעה יד .סנקעטש יד טכַאמעג טָאלג

 -סָאמטַא יד שטָאכ .ןטלַאהקיוא טנָאקעג טינ טרָאד ךיא בָאה ְךָאוו ַא יװ רעמ

 רימ ןבָאה ּפַאש ןיא רעטעברַא יד .עמענעגנָא ץנַאג א ןעוועג זיא ּפַאש ןיא רעפ

 (*+* ,"ןפלָאהעגוצ ךעלנעמ טייוו יו

 רעד ןיא ָאד רעבָא ,ןשטנעמ עטוג ןָא טינ טרָאפ זיא טלעוו רעטעברַא יד

 ןַא טימ ןעמוקענ זיא רע לייוו ,ךעלדנעטשרַאפ רעטעברַא יד ןופ "ןליוו רעטונג,

 ןבָאה רעטעברַא יד ןוא טעברַאעג ןטרָאד טָאה סָאװ דַארעמַאק ַא טימ ,םענענייא

 -ענּפָארַא םיא ןבָאה ןסָאנעג יד זַא ,ןיא יקסווָאנַאי רעוו קינייו ליפ טסואוועג

 ןבָאה ,"דניירפ-רעטעברַא , ןופ עלעטש-רָאטקַאדער רעד רַאפ קרָאי-וינ ןופ טכַארב

 ןָא ןעמוקעג ןיילַא רע זיא סרעכַאמנּפַאק יד וצ ,ץרא-ךרד םיא רַאפ טָאהעג ייז
 -לעב א ןעוועג טשרעּפמָאלק ןיא רע סָאװ ךמס ןפיוא זיולב סעיצַאדנעמַאקער

 ...קרָאי-וינ ןסיורג םעד ןיא ךַאפ םעד טָא ןופ הכאלמ

 -ַא .ש רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ שימָאנָאקע טליפענ ךיז ןבָאה ןסָאנעג יד
 סָאװ ,עלעטש ַא רַאפ טכַארבענּפָארַא ,ןבירשעגסיוא ןבָאה ייז ןעמעוו ,ןיקסווָאנ

 יו ןענעדרַאנייא טנעקעג טינ ךיז טָאה רע יװ ױזַא .טנַאקַאװ ןעוועג טינרָאנ זיא

 סעיצקעל עטַאוװירּפ ןגירק םיא רַאפ ףרַאד עמ זַא ןבילבעג זיא ,הכָאלמ-לעב א

 יד ןיא ןרידוטש וצ עדָאמ ַא טלָאמעד ןרָאװעג זיא סָאװ ןושל ַא ,שיסור ןיא

 .טרָאד (*
 .133 יז ,טרָאד (+*
 .טרָאד (+



 18ד | ןפַאש א ןפמעט ,ןבעל ןייז -- יטסװטָאגַאי .ש

 סָאװ ,ןעוועג הרצ יד רעבָא זיא ,טפַאשלעזעג רעשילננע רעד ןופ ןטכיש ערעכעה

 "עג רעד ןופ טילע יד ,עכייר יד ןשיווצ ןענופעג ךיז ןבָאה רערידוטש-שיסור יד

 ,ןטנַארגימע עטכשוחרַאפ יד ןרַאּפשנָא טנעקעג ןיהַא ןבָאה ױזַא יו ןוא ,טפַאשלעז |

 ,לּפעשטייוו ןופ רעניואווניײא-ָאטעג יד

 טרעפטנערַאפמוא טייטש יורפ ןייז ןוא .י .ש רַאפ "?לכאנ המ , ענַארפ יד

 "סווָאנַאי ענעמוקענרעבירַא יד ,רעטרעוו עטסָארּפ ןיא ,"וקית , ןרעווש ַא רעטנוא

 טינ לָאז ןבעל סָאד קידמילבה-לבה יוװ ןוא ,לָאמש רעייז שימָאנָאקע ןטלַאה סיק

 םיא ןוא ןעייק וצ סָאװ ןייצ יד ןבעג ,ןפרַאװאוצ סעּפע ןגָאמ םעד ןעמ זומ ,ןייז
 -ייז ןיילַא ייז ,טייהנגעלרַאפ רעסיורג ַא ןיא ןענייז ןסָאנעג יד ,ןעיידרַאפ וצ סָאװ

 רעבָא ,ןסיב םענעגייא טימ טלייטעג ךיז ןטלָאװ ייז ,סעֶלָאּפ ןביז ןיא םינצבק ןענ

 -עג טינ טלָאװ ,טקעלקעג טינ טלָאװ טלייטעג ןבָאה לָאז עמ ןַא ,ןסיב םעד טָא
 .סרעסע-םיפתוש יד ןופ םענייק רַאפ טָאז וצ ןסע וצ ףיוא ןעוו

 ןיא ָאטעג רעשידיי רעד ןופ ךשוח ןוא תולד םעד ןופ דליב ַא טיג .י ש

 ,טייצ רענעי ןיא ,םהה םימיב ןָאדנָאל
 ץַאלּפ ןיימ טַאהעג ,טייצ רענעי וצ ...ךיא בָאה קרָאיד-וינ ןיא ,ךייא טלָאמ"

 ןוא ןייש טינ ןוא .טניואוועג סנטצעל בָאה ךיא ןאוו ,טירטס דרַאשטרָא ...ףיוא

 וצ רעבָא יז זיא ,(1927 ןיא) טציא ךָאנ זיא טירטס דרַאשטרָא יו קיטכיצ טינ

 ,ןגעווטסעדנופ רעבָא .רעקיצומש ךָאנ ןוא רעכעלסעה ליפ ךָאנ ןעוועג טייצ רענעי

 ךיז טָאה ,לּפעשטייװ םורַא ךעלסענ ערעטצניפ עלָאמש יד ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו

 -ייה יד ןוא ,סַאנ רעביל ,רענייש ַא ןיא רימ רַאפ טלדנַאװרַאפ טירטס-דרַאשטרָא

 רימ בָאה ,ןָאדנָאל ןיא ךעלסעג ןיא רעזייה יד יבנל ,טירטס דרַאשטרָא ןיא רעז

 : ,ןצַאלַאּפ יו ןעזעגסיוא

 ןעוועג רעבָא יז זיא ,ןעוועג זיא יז יו סיורג ,קרָאי-וינ ןיא טייקמערָא יד

 (* ,"ןגיוא יד ןיא ןכָאטשעג שממ יז טָאה רעבָא ָאד :טרעיילשרַאפ לסיבַא

 טינ ןבָאה סָאװ ,"ןטַאנעצעמ , עקיטעטליואו יד טניואוועג סע ןבָאה ָאד

  ףיוא םיא ןבָאה רָאנ סיקסװָאנַאי יד ןֹופ תואצוה-עזיר טקעדענ ןזיולב

 רעטעברַא, טפירשנכָאװ רעד ןופ רָאטקַאדער ןופ עלעטש עטלָאצַאב יד טגָאזעגוצ

 .ךעלסיפ עשרעניה ףיוא ןענַאטשענ יז זיא לעיצנַאניפ סָאװ ,"דניירפ

  החּפשמ יד ואוו ,זיוה םעד ןיא ןעמוקעננײרַא טשרעוצ ןענייז רימ ןעוו ,

 -ָאד רעד ןיא ץומש םעד ,ָאי --- ,תוקחד יד ןעזעג ןוא ,,,טבעלעג טָאה ןַאמרעביל

 -לעז סָאד ..,ןניוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ ,טושּפ ,זדנוא זיא --- גנוניואוו רעקיז

 ןפָארטעג ךיא בָאה טייקמערָא ןוא טפַאשננע רעכעלביירשַאבמוא ןֹופ דליב עקיב

 טלעג סָאד טקישעגסיױרַא רימ רָאד טָאה סָאװ ,ןגרעבנעטור ןופ ננוניואוו רעד ןיא

 -נַא יד ןוא ,ןַאמרעדור עסָאנעג ןופ גנוניואוו רעד ןיא ,תואצוה-עזייר עניימ ףיוא

 ןבָאה סע ואוו ,סרעלעק עטושּפ רָאנ ,ןעננוניואוו ןייק טינ ןעוועג ןענייז סָאד .ערעד

 טציא ךָאנ ךיז ןָאק ךיא ..טקישענ רימ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןסָאנעג יד טניואוועג

 טימ ייז ןופ לייט ןוא --- טיײלעמערָא יד טָא ןבָאה ױזַא יװ ,ןלעטשרָאפ םיוק

 ,131:130 זײז ,טרָאד (=



 .י'3 ר טֹג א 3ב 8 ' 1488

 רַאפ טנופ רַאֹּפ עקיטיינ יד ןפַאשנעמַאזוצ טנַאקעג -- סעילימַאפ עשּפיה ץנַאג

 , .(שרָאד) ."ןטסָאקעזייר ערעזדנוא
 ,סעדייז ןוא סעטַאט ערעייז יו ,שפנ-תריסמ סיורג טימ ןָאטעג סע ןבָאה ייז

 ךיז רעצעלּפניואו עטסמערָא יד ןיא ,םיבושיי עטסנעלק יד ןיא ןבָאה ייז ןעוו

 לֶאֹז סע תוריכש עלַאמינימ םיא טלָאצעג ןוא בר ַא ןטלַאהענ ןוא טגנערטשעגנָא

 -רעל ןוא הלילו םוי ןציז ןוא ףונ םעד ןיא המשנ יד ןטלַאהרעד וצ ןקעלק םיא

 ,הרות עקילייח יד ןענ

: 
 ,א=

 "-ןטסיכרַאנַא יד ןליוו סָאװ,|

 טינ טָאה .י .ש יװ ױזַא ;קנַאדעג רעכעלקילג א ןייא טלַאפ ןדַארעמַאק יד

 ןעק ,ךיז טכוד ,ןביירש ןוא ,ןעלכַא וצ סָאװ טינ טָאה ןוא ןעמענוצ ךיז סָאװ וצ

 ,שידיי ןיא םזיכרַאנַא ןגעוו רושָארב ַא ןסאפרַאפ לָאז רע ןַאלּפ א ןעוועג טלָאװ ,רע

 םערָא יו ,ןסָאנעג יד םיא ןלעוו רֹושָארב רעד טָא ףיוא ןטעברַא טעוו רע תעב
 ,טנופ ןייא ןופ עמוס רעד ןיא טלַאהענ ןכעלטנכעוו ַא ןלָאצ ,ןעוועג טינ ןענייז

 5י8 ױזַא ןעמענ ייז ןלעוו ואוו ;ןעניוטש טימ טגערפעג ייז בָאה ךיא זַא ןוא;

 ןלעיצעּפמ א ןפַאשעג םעד רַאפ ןבָאה ייז זַא ,טרעפטנעעג רימ ייז ןבָאה -- ? טלעג

 .(*"ּטעברַא רעד וצ ךיז ןעמענ --- זיא ןָאט ףרַאד ךיא סָאװ ץלַא ,דנָאפ
 ןעמָאנ ןרעטנוא ךעלטייז 22 ןופ רעמ טינ טלַאהטנַא סָאװ רושָארב יד םָא

 יז ןביירשנָא ,ןָאדנָאל ןיא 1890 ןיא ןענישרעד זיא ?? ןטסיכרַאנַא יד ןליוו סָאװ,

 ןייז ןיא סָאד ןוא .ךָאוו ןייא זיולב יו רעמ טינ ןיקסווָאנַאי .ש ןעמונעג טָאה

 ןוא סקעז ןעוועג טלַא לכה:ךסב טלָאמעד ןיא רע ,רעוועדעש ןייז ,קרעוװרעטסיימ

 סלַא ךיז ןיא טאהעג טָאה רע סָאװ עטסעב סָאד ןבענעג טָאה רע .,רָאי קיצנַאװצ

 סָאד ןוא רוכב ןייז ,ננילטשרע ןייז זיא סָאד ,רעביירש סֶלַא ןוא טסידנַאגַאּפָארּפ

 אזא וצ ךיז רע טָאה לָאמ ןטייווצ ַא ,דניק שינָאלָאעדיא ןטָארעג טסכעה ןייז זיא

 ַא ןעוועג ןיא ,י ,ש .ןביוהענפיֹוא טינ גנוסַאטפיוא רעשיטערָאעט ןופ ךייה

 רע סָאװ ,רעדעפ ןייז טימ קנילפ ןוא ףרַאש ,רעפמעק-טסילַאנרושז רענעביוהעג

 -ערַא רערענָאיצולָאװער רעשיטילָאּפ-לַאקידַאר רעד ףיוא דרעווש ַא יו טצונעג טָאה

 ןייק ,רעלבירג ןייק ,שטנעמ-טעניבַאק ןייק ןעוועג טינ ןיטולחל רעבָא זיא רע ,ענ
 -נסיוו וצ ןעמוקעגנ זיא סע ןעוו הירב ןייק ,ןצכעננירדסיוא עשיטערָאעט ןיא ןקמע

 .ןעגנודנירנַאב ןוא סעיציניפעד עכעלטקניּפ ךעלטפַאש

 .רָאי 66 טלַא (1986 ןיא) גָאט וצ טנייה זיא רושָארב יד
 ,ןגָאז טינ ןעמ ןעק קרעוו עשיטערָאעט ,עשירערעלקפיוא עכעלטלעוו ןגעוו

 .135 יז ,טרָאד (*
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 "ַאב ןוא רעקיטפערק ץלַא ,רעקרַאטש ץלַא רעטלע סָאװ ,ןייוו ןגעוו טגָאז עמ סָאװ

 עגונב סע טוט ארמג יד יו ןקירדסיוא טינ ךיוא ייז ןגעוו ךיז ןעק ןעמ .רעטמעט

 ,(*ייז ןרעוו רעקידבשוימ ןוא רעגילק ץלַא ,ןרעוו ייז רעטלע סָאװ ,םימכח-ידימלת

 ןוא סעירָאעט לייוו ,רעצרוק ַא ראג זיא קרעוו שיטערָאעט ַא ןופ ןַאּפשסנבעל רעד

 טעמב ךעלטינשכרוד ךיז ןטייב ןטייצ ערעזדנוא ןיא ןעננוסַאפפיוא עשיטערָאעט

 עטריזינַאנַאק יד ךיז טימ רָאפ ןלעטש םָאנסיױוא ןַא .טרעדנוהרָאי לטרעפ ןדעי

 ,ןרעוו ייז רעטלע סָאװ ,ענעי ,ןעיירעביולג-סערעל ערעייז טימ םירפס עזעיגילער

 ,ןטנַארוקסבָא רעקיטַאנַאפ עקיביילג יד ןופ ןגיוא יד ןיא ייז ןרעוו רעקילייה ץלַא

 -ערָאעט-ןייר םעד ןגעװ ךיז טלדנַאה סע ןעוו טדערעג ץלַא זיא סָאד רעבָא

 ןוא טײטַאב ןכעלרעניא ןייז טיֹול ךיז רַאפ ןעמונעג ,קרעוו ַא ןופ טרעוו ןשיט

 -עגנָא עריא טימ טייצ רעקידרעטעּפש רעד ןופ םוירעטירק םעד טיול טלייטרואענ

 ןופ שינעדנעטשרַאפ רעפיט ןוא ןטקַאפ עיינ ענעבילקעגנָא ,ןעגנורַאפרעד עטלמַאז

 ,ךַאז יד זיא שרעדנַא רָאנ ,טלדנַאהַאב קרעוו ןיא טרעוו סָאװ דנַאטשנגעק םעד

 -דנַאטש ןשירָאטסיה ַא ןופ טצַאשענּפָא טרעוװו קרעוו ַא ןופ תובישח יד ןעוו

 ןוא טבעלעג טָאה סע סָאװ :גָאז םעד ייב ףייטש ךיז ןעמ טלַאה טלָאמעד .,טקנוּפ

 ,ןטייצ עלַא רַאפ ךעלצונ זיא ןוא טבעל ,טייצ ןייז רַאפ ךעלצונ ןעוועג
 ךיז טימ רָאפ טלעטש "?ןטסיכרַאגַא יד וליװ סָאװ , רושאְרב סיקסווָאנַאי .ש

 -םזיכרַאנַא ןופ ,עצרוק רעייז םנה ,גנודנירגַאב עלופ עטשרע יד ,עזָאּפסקע עטשרע יד

 ןוא טייקידתיצמת ,טייקטריסנעדנָאק ריא קנַאדַא עקַאט .שידיי ףיוא םזינומָאק

 ,שיזיוצנַארפ ,שטייד ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא רֹוׁשָארב יד זיא טייקרעלוּפָאּפ

 ,תונושל ערעדנַא ןוא שידנעלָאה

 שּפיה טפָא ץנַאנ ןייז טנעקעג טָאה רע .טרַאנעג ןעוועג טינ ךיז ייב זיא ,י ,ש

 ַא טגנַאלרַאפ רושארב ןייז זַא טסואוועג טונ ץנַאג טָאה רע ,ןיילַא ךיז וצ שיטירק

 טינרָאנ ךיז טָאה רע ,ןפָא טנָאזעג סע טָאה רע ןוא ,סעיצקערָאק לָאצ עשּפיה

 | | ,טפַאהרעלרעּפמוארַאפ ןטלַאהעג
 -ענרעביא יז ןרָאי ןופ ייר רעגנַאפ ַא רַאפ . .,טָאה .,,טסַאמ עסָאנעג

 ָאד ןענייז טרָאד זַא ,ןהנעט םיא ֹוצ ךיא געלפ טסיזמוא ,טייהיירפ ןייז ןיא טקורד

 135 'ז ,ב"ב .י .ש) ,"ןרעוו טכידרַאפ ןפרַאד סָאװ ,ןרעלעפ עבָארג עכעלטע

 טפַאשלעזעג רעזדנוא זַא קנַאדעג רעד טלקיװטנַא טרעוו רושָארב רעד ןיא

 ,טנָארט יז סָאװ ןעמָאנ םעד טרעוו טינ זיא םוטננײא-טַאוװירּפ טנעקרענָא סָאװ

 -ניברַאפ ַא -- ? טפַאשלעזעג טרָאװ םעד טימ רימ ןעייטשרַאפ סָאװ ןעד ,

 -רעטנוא ןפלעה ,ךעלטפַאשניימענ ןטעברַא ,ןבעל ןליוו סָאװ ןשטנעמ ןופ גנוד

 םושב רעבָא ןעק'מ ,ןלעזעג סלַא ןבעל טרָאװ ןייא טימ ,ןרעדנַא םעד רענייא ןציטש

 רָאנ ןכוז לייט ואוו ,ןשטנעמ ןופ םוקנעמַאזוצ ַאזַא טפַאשלעזעג ןפורנָא טינ ןפוא

 "געמ רָאנ זיא סע טייוו יוװ ,ןטַאש ,ןעלדניװשַאב ,ןסעוצפיוא ןרעדנַא םעד רענייא

 ,(248 טײז טרָאד) ?ןייד , ןוא ?ןיימ , ןופ עגְלָאפ יד זיא . ,,,ץּלַא סָאד ,ךעל

 ביוא ,"לַאז, טרָאװ ןופ ךיז טמענ טפַאשלעזעג טרָאװ סָאד , ;טגָאז רענריטש

 .גיײפ ףוס ,םיגק ,ב"גק ,תבש {*



 ןידהָאג אבא 150

 "רעּפ יד טָא זַא ,לָאז רעד טכַאמ טלָאמעד ,ןענָאזרעּפ ךס ַא ןיירַא טמענ לָאז ןייא

 .(*"טפַאשלעזעג ןיא ןייז ןלָאז ןענָאז
 יז תמחמ ,הרבח ןייק טינ זיא טּפַאשלעזעג רעזדנוא זַא ,ןויער םענעגייא םעד

 ןופ ןעמָאנ ןיא יקסווָאנַאי סיורַא טננערב ,ןלעזענ ןופ ,םירבח ןופ טינ טײטשַאב

 | ,לײלרַאק סַאמָאהט

 ןופ דליב סָאד לײלרַאק סַאמָאהט טלָאמ רעטרעוו עקידנדיינש עקידנגלָאפ ןיא,

 -ַאב רעדעי ןאוו ,טפַאשלעזענ סָאד ריא טפור ;טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעזדנוא

 פעזעג סָאד טסייה ? ןשָאלענסיוא זיא טייקכעלטפַאשלעזעג ןֹופ קנופ רעדעי ,ףירנ

 רָאנ טּפַאב ,ןשטנעמטימ ענייז ףיוא קידנטכַא טינ רעדנוזַאב רעדעי ואוו ,טפַאש

 לייוו ,ןכעלדידפ ַא רַאפ דנַאטשוצ ַאזַא ריא טלַאה ? "ןיימ , טיירש ןוא ןעק רע סָאו

 ןיק טצונעג טינ ןרעו ןדײנשּפָאזדלַאה ןואלטיב םעד טָא ןיא

 סָאד זיא ?ןעלטימ עכעלשטנעמוא עכעלקערש ליפ רָאנ סרעסעמ ענעלָאטש
 וצ דעלעט יד רעגניצ רָאנ ןבָאה םידינמ ןוא םינבר ערעייא ואוו טפַאשלעזעג ַא

 טערוד ,ןיינ --- ? סעקנַאינ ןבָאה ןיילא ךָאנ ןפרַאד סרעריפ ערעייא ואוו ,ןקעל
 ןיא טייקיטכיל ױזַא --- טייקיטכיל ןוא גנונעדרָא רעייא טימ ּפָאק ןייק טינ רימ

 .(**"!שינרעטצניפ .רעד רַאפ רערעטצניפ
 ךיז זומ טפַאשלעזעג יד זַא ,קרַאטש .י ,ש טנַָאטַאב רושָארב רעד טָא ןיא

 -ָאגַאטנַא ןופ ןסירעצ טרעוװ יז ביוא .טעטירַאדילָאס ןופ תודוסי יד ףיוא ןטלַאה

 רעד ןופ ךיז טמענ סָאד ןוא ,"ףלָאװ א, זיא ןטייווצ ַא וצ שטנעמ ַא ןוא ןעמזינ

 -רַאפ ַא טפַאשלעזעג יד זיא --- ,םוטננײא-טַאוירּפ ןופ עיצוטיטסניא רעכעלדעש

 ,ןבָאה טינ םויק ןייק גנַאל ןעק יז ,גנַאגרעטנוא וצ עטּפשמ

 יַאב סָאװ ,ןיױל-סטעברַא ןֹופ ץעזעג ןרעזייא סלַאסַאל ןָא טמענ רושָארב יד

 ןבייהפיוא טינ לַאפ ןייק ףיוא ךיז ןעק רעטעברַא ןַא ןֹופ תוריכש יד זַא ,טּפױה

 יגעמעלע יד ןופ גנוקידירפַאב רעד ףיוא טייג סָאװ ,טלענ עמוס רעד ןופ רעכעה

 ךיז טָאה סקרַאמ .קינשַאּפערָאה ןכעלטינשכרוד םעד ןופ ןשינעפרעדַאב עטסרַאט
 וַא ,קיסַאּפש טגָאזעג טָאה רע ןוא ץעזעג ןקיזָאד םעד ןופ ןובשח ןפיוא טלציוועג

 רענעבעגעג רעד ןיא .י .ש רעננוי רעד רעבָא ,ןזייא קינייו ץנַאג טלַאהטַא רע

 ילַאיצָאס רעד ןופ ?ײטדנַאטשַאב ןקיטכיוו ַא רַאפ ץעזעג סָאד-טָא ןָא טמענ רושָארב

 .גננומענַאב רעשימָאנָאקע
 -טסעפ לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא טָאה םזילַאיצָאס רעכעלטפַאשנסיװ רעד ,

 עשיטסילַאטיּפַאק יד יװ גנַאל ױזַא זַא ,ץעזעגניול םענרעזייא ןייא טלעטשעג
 ?םיוו רעמ ןייז טינ לָאמ ןייק ןיול סרעטעברַא םעד טעוװ ,ןריטסיזקע טעװ םעטסיס

 רעקרַאטש ליפ ןיא ץעזעג סָאד-טָא ,טלַאהרעטנוא-סנבעל ןייז וצ קיטיינ זיא סע

 .(***"ץעזעג ןרעזייא ןַא זיא סע .,ןצעזענ ערעדנַא עלַא ןופ

 *) ןאזגצ 56:06/ -- 1 םס 1240 8ת4 218 סאמ ק. 285.

 ."יועג יטיל ,ןיקטַאּפַארק , ,גנוגעזרעביא עשידײ ַא ןארַאֿפ יא סע

 .1891 ,יבאי ,פ"א ןיא ,י?ױזַא ןייז סע טעװ ךָאנ גגַאל יג ,י .6 (5*

 .267 יז ,ב"צ .י ,6 (טא5*
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 טימ קימעלָאּפ ןייז ןיא "דניירפ רעטעברַא , ןיא עגַארפ יד טלדנַאהַאב .י .ש
 | | .(יקסנַאלעּפָאק ,ה) ,ק .ה

 ךיא ,ץעזענניול םענרעזייא םעד ןיא ןימַאמ סיוא ןרָאװעג זיא ,ק ,ה עסָאנעג
 לָאז רע ןעוו ,ןימַאמ 8 רָאנ ןעוועג רעירפ זיא רע סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד זַא ביילג
 רעד ,גנושיוטנַא יד טָא טרָאּפשרַאפ רע טלָאװ ןיײטשרַאפ קיטכיר ץעזעג סָאד
 ךיוא טמיטשַאב ץעזעג סָאד זַא טניימ רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב דוס רעצנַאג
 ךַאז עצנַאג יד תעב ,ייז ןופ םומינימ םעד ךיוא ךעלגלַאפ ןוא ןשינעפרעדַאכ יד
 ןיא ןוא ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןשינעפרעדַאב יד ,שרעדנַא ץנַאג ךיז טלַאהרַאפ
 ,(**" ןריישרַאפ רעייז ןענייז רעצעלּפ ענעדײשרַאֿפ

 טימ טסעפ ,י .ש רעקידנזורב רעשיטענרענע רעד טייטש רושָארב רעדיטָא ןיא
 רימ זַא ,זיא טקַאפ רעד  ,םרָאפטַאלּפ רערענָאיצולַאװער רעד ףיוא סיפ עדייב
 ןענעק רימ ןוא ,עיצולָאװער רעד ןופ ?עווש רעד ףיוא ןענייז רימ זַא ,ןליפ עלַא
 ערעזדנוא רַאֿפ גנולצולּפ ןעמוקנָא יז לָאז ,ןעמוקנָא טעװ יז ןעוו ןסיוו טינרָאג
 ,(655"ריא ףיוא קידנטרַאװ ,טיירג ןעניפעג זדנוא לָאז יז רעבָא ,דנייפ

 רע ,סַאלק-רעטעברַא ןופ דנייפ יד טימ סימָארּפמָאק ןדעי ּפֶא טפרַאו רע
 א ןיא רעסַאװ ןּפעש יו טעברַא ןַא זיא סָאד , .ןעמרָאפער ןגעק סױרַא ךיז םגָאז
 ,?8יז

 יד ןֹופ ּפָארַא לָאז עיצולָאװער יד זַא ,קנַאדעג םעד וצ טינ טזָאל .י .ש
 רעייז ןיא טגיילעגסיוא ריא רַאפ ןבָאה םירבח-ןעעדיא ענייז ןוא רע סָאװ ,ןסלער
 ןיא ןייז טעװ ןעמוק ריא ןוא ןעמוק טעװ יז זַא רעכיז זיא רע ,גנולעטשרָאֿפ
 תוחילש ריא ןריפסיוא יז טעװ ,ןעמוק טעװ יז זַא ןוא ןכיג ןיא ראנג ,טייצ רעזדנוא
 ןכיילג סנייז ןוא רע סָאװ ןעגנונעּפָאה עסיורג יד ןרַאנּפָא םינ טעוװ יז ,תומילשב
 ,טניילעג ריא ףיוא ןבָאה

 ןופ רָאנ רעטעג ןופ טכַאמעג טינ טרעוו עיצולָאװער יד :ןגָאז ךייא רימָאל
 ןיא רעסַאװ ןגָארט טימ טציא ךיז ןקיטפעשַאב סָאװ ,עלַא יד ןעוו ןוא ,ןשטנעמ

 לענש רעייז טנעקעג רימ ןטלָאװ ,ןרענָאיצולַאװער עטסנרע ןעוועג ןטלָאװ ,ּפיז
 ,(208 טייז טרָאד) "!תורצ ערעזדנוא ןופ ןרעוו טיירפַאכ

 ןסַאפפיוא עיצולָאװער רעד תעשב ןענעק ןרענָאיצולָאװער עטסנרע ךיוא זַא
 עקידנכיוטפיוא יד ןזייל ןריבורּפ ןוא ןדיישרַאפ ןטייהנגעלעגנָא עכעלטפַאשלעזעג יד
 יד ןיא ןעגנוטלַאּפש ןפורסיורַא לָאז סָאד זַא ןוא םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןגַארפ
 יוזַא ןפראשראפ ךיז ןלָאז ןעיירעקנַאצ יד ןוא אפוג ןרענָאיצולָאװער יד ןוֿפ ןעייד
 -- טוט ןוא ןבעל רַאפ ףמַאק א ,גירק-רעדורב ַא ןיא ןײגרעבירַא ןלָאז ייז זַא
 ? 1804 ןיא ןלַאפנייא רָאנ טנעקעג ןעקנַאדעג עכלעזַא ןבָאה ןעמעוו

 יד טלעפעג ,םויה דע ןרענָאיצולָאװער ךס ַא ייב ןוא ,טלָאמעד טָאה ללכב
 .סעצָארּפ רעשימַאניד טסכעה ַא יו ,עיצולָאװער ַא ןופ שינעדנעטשרַאפ

 .1892 ,2 רעמונ ,פ"א ,י .מ (=*
 .267 יז ,ב"צ ,י .ש (ףא*
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 -עבערבפיוא רעקיזיר רעד טָא ןופ ןטימ ןיא זַא טקיטכעדרַאפ טינ ןבָאה ייז

 ינורישַאטרעביא ,םייוניש ענווָאטנורג עלַאיצַאס רָאֿפ ןעמוק גנומענרעטנוא רעשיר

 -עריובענרעביא ןַא ךיז טגייצ סע ,ןרענָאיצולָאװער יד ןופ ןעייר עמַאס יד ןיא ןעג

 רעשימָאנָאקע רעד ןיא ןעננורעדנע עקידנכיירג-ףיט יד ףיוא ךיז טריזַאב סָאװ שינ

 יד ,ןרענָאיצולַאװער יד ןופ לייט ןקיטנעק ַא ןופ בצמ ןשיטילָאּפ ןוא עיציזָאּפ

 יד טָא .םעיינ ןופ רעריפנייא ןוא לעטשנייא ןטלַא ןופ רעצריטש ןוא רעפמעקאב

 ,עינָאלָאעדיא רעד ןיא םייוניש עקידלצרַאװ ןכַאזרוארַאפ ןעננורעדנע ?עלעירעטַאמ ,

 ,גנומענַאב-טפַאשלעזענ רעד ןיא

 ןפירנַאב טינ יו סעּפע רעבָא ןבָאה ייז ,"עיצולָאװער , טקידערּפעג ןבָאה ייז

 רעד ןיא ןשינעטלעהרַאפ עלַא ןטייב ךיז ןלעוו שינערעקרעביא רעד טָא טימ זַא

 ןענייז ייז סָאװ ,עקיבלעז יד ןביילב טינ ךיוא ןלעװ ןיילַא ייז ןוא ,טפַאשלעזענ
 לייט ַא ןוא ,ןרָאי ענעי ןיא ןרענָאיצולַאװער יד .שינערעקרעביא רעד רַאפ ןעוועג

 רעקידנעטשלופ ַא זיא סָאװ ,טכַארטעג ןבָאה ,טייצ רעזדנוא ןיא ךיוא ייז ןופ

 -לעהרַאפ-ןסַאלק יד ענונב קיטַאטס ןופ ןענימרעט ןיא עיצולָאװער ןגעוו ,דרוסבַא

 קימַאניד ןופ ןענימרעט ןיא ןוא טייצ רענעי ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ןשינעט

 רעד זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה ייז ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ רוטקורטס רעד ענונב

 םורַא ץלַא ןעוו ,ןעוועג יו ןביילב טעוװ עכלעזַא סלַא ןרענַאיצולָאװער יד ןופ בצמ

 רעלַאיצָאס רעד ןופ קורד ןוא סיוטש םעד רעטנוא ןרעדנע לַאנידרַאק ךיז טעוװ ייז

 ,עיצולאווער

 -יגַארט ַאזַא ןזָאלוצ ןוא ןעזסיורָאפ טנעקעג טינ ןעגנורעטש ידיטָא ןבָאה ייז

 יד ,ןעננואימַאב ןוא ןעגנונערטשַאב ערעייז ןופ גנוכַאלסיוא עשילעפַאטסיפעמ עש

 .ייז ןעמ טפיירנַאב טלָאמעד טשרע ,ןבעלרעביא ןוא ןעז ןעמ ןזומ ןכַאז

 ןפירגַאב טוג רעייז סע רע טָאה ןעזרעד וצ-רעטעּפש סע טָאה .י ,ש ןעוו ןוא

 ,קילנמוא ןוא עפַארטסַאטַאק רעלַאיצַאס רעד ןגעוו טרימרַאלַא קרַאטש טָאה ןוא

 םקַאמילק ריא ןוא 1918 ןיא טשרע ןזיװַאב ךיז טָאה עפַארטסַאטַאק יד רעבָא
 ,1890 ןיא טסַאפרַאפ זיא רושארב יד ןוא 19287-1926 ןיא טכיירנרעד יז טָאה

 ,םעד רַאפ ןרָאי ?סיב שּפיה ַא |

 יד ןופ ןעייר יד ןיא גנוטלַאּפש ַא ןגעק ןענערָאװַאב ןלעוו טלָאװ .י .ש

 קידוועקרעמ ןעמ טעוװ עירטסודניא רערעכעה רעד יא סָאװ ,םעד ךרוד רעטעברַא

 ןעמ טעוװ ךעלטַאטשרַאװ עניילק יד ןיא ןוא רעטעברַא יד ןופ עגַאל יד ןרעסעבסיוא

 טכיש רעטלָאצַאב-רעסעב א ןפַאש ךיז ןעק םעד ןופ .זסיסעפכַאנראפ ןעמרָאפער יד

 -טקַאּפמַאק יד ןקידעש טעוװו דנַאטשמוא רעד טָא ןוא סָאלק-רעטעברַא עמַאס ןיא

 -ךוריפ א ןנָארטניײרַא ןוא ןפַאמ ענשַאּפערָאה יד ןופ טײקשירַאדילָאס יד ,טייק

 ףיוא ןטלַאה ךיז טעוו סָאװ ,ןליפעג ןוא ןעננומיטש ןופ ץנענרעוויד א ,תובבלה

 .ךיז ןעניפעג רעטעברַא לייט ַא רעכלעוו ןיא ענַאל רערעפעב רעד

 כָאו ,סנָאינוי עקידנריטסיזקע טלָאמעד יד ףרַאש רעייֵז טריקיטירק .י .ש

 ןשיטסיטַאטש ןוא ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןגעק ןכָארּפשענסיױא ןעוועג טינ ןענייז

 ,לעטש'נייא

 :טביירש רע
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 ינייה רעד ןופ רוטַאקירַאק עטכעלש ַא סנָאינוי יד ןענייז ןעמעלַא רעסיוא,

 סָאװ ...ןלַארענעג ,ןרָאטסינימ ,ןגינעק ָאד ןטרָאד ןענייז סע :גנוריגער רעקיט

 ערעייז רעסיוא זַא ןטיה ייז ,קילייה ןייז זומ ,ןגָאז ייז סָאװ .לדער עצנַאג סָאד ןריפ

 ןטלעז טינרָאג ;ןָאינוי ןיא ןענעבנגגניירַא טינ עיינ ןייק ךיז ןלָאז ןעעדיא ,..עטלַא

 ,טרָאװ ןייא טימ .סרעריפ ערעייז ןופ טפיוקרַאּפ ןרעוו רעטעברַא יד זַא ,ךיז טפערט

 | .(*". . .ןסיב רעקאמשעג ַא רעלדניווש ליפ רַאפ ןרָאװעג זיא ןָאינוי רעד

 -גַאװַא רעד ןייז ןעק ןָאינוי ַא זַא טביילגעג .י .ש טָאה ןרָאי עגנוי ענייז ןיא

 ,סַאלק-ןטסילַאטיּפַאק םעד ןנעק טכעפעג ריא ןיא ײמרַא-רעטעברַא רעד ןופ דרַאג

 זיא סָאװ ףורַאב ריא ןעמוקכָאנ ןענעק לָאז יז זַא ױזַא טיובעג ןייז ףרַאד ןָאינוי יד

 רעקידנריטסיזקע רעד ןופ גנוצריטש רעד רַאפ ףמַאק ןיא רעטעברַא יד ןריפ סָאד

 רעטקַארַאכ ריא םיול ןָאינוי ַא זַא עעדיא רעד ןופ ןטלַאהעג טינ טָאה רע ,םעטסיס

 -עלַאב יד טימ ךיז ןעגניד וצ זיא ךַאז ריא ןוא טנעמורטסניא-עיצַארָאבַאלַאק ַא זיא

 ןוא געטסטעברַא ערעצריק ןוא טלַאהעג ןרעסעב ייז ןופ ןגירקסיורַא ןוא םיטַאב

 ליפ ןעמוקעג .י ,ש זיא אנקסמ רעד-טָא וצ ,ןָאט טינ ףרַאד ןוא טינ רע ןעק רעמ

 רעד טימס ןֹוא רעטעברַא יד טימ טנעקַאב רעסעב ךיז טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש

 ,גנוגעוַאב-רעטעברַא

 סנַאינוי עשידיי יד ןופ עיצולָאװע יד טכַאמעגכרוד וצ רעטעּפש טָאה ,י

 :ָאק ןוא גנוקיסעמרַאפ רעייז ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא ייס ןוא ןָאדנָאל ןיא ייס

 ,דגנכש דצ ןשיטסילַאטיּפַאק ןטימ עיצַארָאבַאל

 ןוא עסַאמ ףיוא טינש-לייטנייא רעד ןעמונעגנָא זיא טלעוו רעשיזיפ רעד ןיא

 עסַאמ .עינרענע טרעצרַאקרַאפ טגיל ףָאטש םעד ןיא ,עסַאמ רעד ןיא םגה ,עיגרענע

 .וויטקַא זיא סָאװ תוהמ רעד זיא עינרענע .וזיסַאּפ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע יד ןסייה

 ,קיטַאטס ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןיא עסַאמ ,עסַאמ יד טשרעדנַא ןוא טגעװַאב יז

 םעד ןופ רענייז ןיא רעדעפננירּפש יד ,חוכ-ביירט רעד זיא עיגרענע .ור ,עיצרעניא

 ,םזינַאכעמ-טלעוו

 דָאנ ,גנוֿפײטרעדנַאנוֿפ עקיבלעז יד טריטסיזקע טלעוו רעלַאיצָאס רעד ןיא

 ןומ ןסַאמ יד .עיצַאזינַאגרָא ןוא עסַאמ :עיגָאלָאנימרעט ןופ גנורעדנע ןַא טימ

 "רָאּפ ןענייז סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג עלַא ,ןרעוו טריזינַאגרָא ,ןפרַאד רעדָא

 עטיירב יד ןסַאמ יד ףיוא ןעננואוצעגפיורַא טָאה עיצַאזינַאנרָא יד עכלעוו ,םעמ

 | ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש

 ןדעי ןוא עצנַאג ַא סלַא טפַאשלעזעג יד רעדנַאנופ טלייט גנוטלַאּפש יר טָא

 ירעביא יד ןעמַאזוצ טפעטש סָאװ ,עסַאמ עוויסַאּפ יד ,םיקלח ייווצ ןיא ןריא לייט

 -בעלנעזרעּפ ,ןדיווידניא ,טייהרעדנימ עשיטעגרענע יד ןוא טייהרעמ עקידנגעוו

 יד ! ןריזינַאגרָא סָאװ ,עיצַאקיפילַאװק רערעקירעדינ רעדָא רערעכעה ַא ןופ ןטייק

 ,םערָאפ עטמיטשַאב א ריא ןביג ,עסַאמ

 יד ןוא ,טריזינַאגרָא ןרעװ ייז ,טינ ןיילַא ךיז ןדיזינַאנרָא ןסַאמ יד ,רוציקב

 יד .ןרָאטַאזינַאגרָא ,ןסייה טפרַאדעג ןבָאה רעקיטכיר רעדָא ,ןסייה סע ןעוט סָאװ

 .264 'ו ,טרָאד {*
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 -ָאלָאיצַאס טרעוו טריזינַאגרָא טרעוװ סָאװ ,שינעפעשַאב עקיּפעקליפ .יד זיא עטַאמ
 סָאװ גייט א ןיא סע ,ןטענק :טסייה שיכירג ףיוא עפַאמ ,טריניפַאר ,טעברַאַאב שיג

 ,רעטענק ַא טרעדָאפ

 ,גנוגעװַאב ןָאינוי-דיירט טסייה סָאװ טייהלצנייא רעד וצ וצ ןעייג רימ ןעוו

 רעריזינַאנרָא יד ףיוא גנולייטרעדנַאנופ עקיבלעז יד ךעלרעּפנײשַאב ָאד רימ ןעעז
 -םיוא-ןעגנוניישרעד עֶלַא טעמכ ןיא סע ןעעז רימ יו טקנוּפ ,עטריזינַאגרַא יד ןוא

 -לַאיצָאס ַא ןופ זיא גנוטלַאּפשעצ יד טָא תמחמ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעגנואוט

 -לעזעג ַא ָאד זיא סע ואוו ,ךעלדיימראפמוא זיא יז ןוא ,רעטקַארַאכ ןלַאסרעוװינוא

 ןזיײװסױרַא ךיז גנוטלַאּפש עקיזָאד יד טעוו ,עיצַאמרָאפ זיא סע רעכלעוו ןופ ,טפַאש

 / עלַא זיא גנוטלַאּפש יד רעבָא .בייהנֶא ןיא רעקיצניװ לָאס א ,טלוב רעמ לָאמ ַא
 'ו .אצמנב לָאמ

 ,סעיצַאדַארג עלַאיצַאסט ןופ ,ןעגנולייטנייא- ןסאלק ירד ןופ 5צרָאװ רעד זיא סָאד

 רע ןעוו ,טניימעג ,י .ש טָאה ךעלטננייא סָאװ ןייטשרַאפ וצ רעווש זיא זדנוא

 ןטלָאו ייז ,ןראטערקעס ןוא רעריפ ןבָאה רעייז רַאפ סנָאינוי יד טריקיטירק טָאה

 ,ןײלַא וצ טיג רע יוװ ױזַא רעבָא ,קירעהעג יוװ ןרינָאיצקנופ טנָאקענ טינ ייז ןָא

 רענעי טָא זַא רימ ןטכַארט ,ןרעלעפ עבָארג עכעלטע ָאד ןענייז רושָארב רעד ןיא זַא

 סָאװ ,םזיליטנַאפניא ןלַאקידַאר םוצ ,"םירוענ תאטח ,, ענייז וצ טרעהענ שזַאסַאּפ

 ןצנַאנ ןיא ןענייז רַאפרעד רעבָא ,רשיה ?כש ןשיטקַארּפ ןופ רעקניל לָאמ עֶלַא זוא

 יו ,יד טָא ןיא ןיירַא ךיז ןּפַאכ סָאװו ןטייקכעלרעמוא ןנעק ןעננוצעזסיוא ענייז רָאלק

 ןגעק טינ ןענייז (ןטסיכרַאנַא יד) ייז , ,סעיצוטיטסניא עלַאיצַאס ,ערעדנַא עלַא ןיא
 ,טציא ןענייז ייז יו סנָאינוי יד ןופ רעננעק ,רעבָא ,ןענייז ייז ,טּפיוהרעביא סנָאינוי

 -ערגַאבמוא טימ טשרעה סָאװ ,טייקכעלפיוקרַאפ ,עיצּפורָאק רעד ןנעק ןענייז ייֵז

 | (= ,"םנָאינוי ןיא טכַאמ רעטצעג

 ּמָאּפ א סנטסרעמ ןיא סע .ןעקנַאדעג עלעניגירא ןייק טינ טָאה רושָארב יד

 ןופ הטיש סניקטָאּפָארק ןופ גנוכַאמרָאלק עטריסנעדנָאק ןֹוא עטכייל ַא ,עיצַאזירַאל

 עלוש עקיזָאד יד אקווד טָאה םימעט עשינָאלָאכיסּפ בילוצ .םזינומָאק-םזיכרַאנַא

 ןָאדנָאל ןיא ייס ןטנַארנימע עשידיי יד ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש םזיכרַאנַא ןוא

 טריזיטָאנּפיהרַאפ ןוא טרעביוצַאב שממדלעופב ןענייז ייז ,קרָאי-וינ ןיא ייס .ןוא

 םָאװ ?טסיכרַאנַא-ץנירּפ , םעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעשיטענגַאמ רעד ןופ ןרָאװעג

 יו ןָארט ןפיוא טכער רעמ טָאהעג ,סקירור יד ןופ שזַא ,םַאטשּפָא ןייז טיול טָאה

 , - ,רַאצ רעד

 -ָאפסױרַא קרַאטש ןוא קיטפַאז ,קידעבעל ,רָאלק ןבירשעג ןיא רושָארב יד
 -רַאפ ןעמ ףרַאד ריא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןטייקשידעמשטייד ליפוצ יד .קידנרעד

 .ןייגַאב טנעקעג םיוק ךיז ןרָאי ענעי ןיא רעביירש-שידיי ַא טָאה יז ןָא םערָאװ ,ןקוק

 -םיוא ןשיטע טימ ,סָאטַאּפ ןקידרעייפ םימ ,ןערב ןכעלטננוי טימ טביירש .י .ש

 "הרושב , םעד וצ ךעלנעמוא טשינ ,עקיטכעמ ןוא עכייר יד ןגעק ןרָאצ ןוא סעכ ,זיורב

 טשינ ייז טלאה רע .רשיה לכש ןופ ךיירגינעק ןיא ןיירַא טשינ ייז רע טזָאל ,"ךוב

 265 .ו ,טראד (*
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 רָאנ רעדָא ,םיענושמ עבלַאה רעדָא עצנַאג רַאּפ ךיוא טרעיינ םינלזנ ,םיבנג ראפ רָאנ

 .תויח עדליוו רַאפ

 ,םדֿפישטָאר עֶלַא זַא ,ןבענוצ ןזומ טנורג םעד טָא ףיוא טעוו תעד-רכ רעדעי ,

 ןוא ...םיעגושמ עטסכעלרעפעג יד ןענייז ,וו"זַאַא סדלונ ,סרָאטפַא ,סדליברעדנַאוו

 .(*?טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ ַא ןיא טשינ ןֹוא זיוהלוד ַא ןיא ןרעהעג ייז זַא
 .ןוא רעגנוה טננערב סָאװ ,רדס ןשיטסילַאטיּפַאק ןצנַאנ םעד טכַארטַאב ,י

 "רעביא ךיז רדסכ ענייז טימ סעילימאפ-רעטעברַא רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט וצ טיונ

 יו ,טושּפ ,רָאנ ןשירעכערבראפ ַא יו זיולב טשינ ,ןסיזירק עשידָאירעּפ עקידנרזח

 ,לעטשנייא ןלַאמרָאנמוא ןַא
 סָאװ רַאפרעד טשינ טלעק ןופ ןרירפ ,רעגנוה ןֹופ ןברַאטש (רעטעברַא יד) ייז,

 טינ רעבָא ןבָאה ייז ,ליפוצ ןיוש זיא ןַארַאפ ,ןיינ ,א .ןפיוק וצ סָאוװ ָאטשינ זיא סע

 | .ןפיוק וצ סָאװ רַאֿפ

 ןרעננוה ןלָאז ןשטנעמ ןַא ,תעדהי ףוריט אזא ןופ טרעהעג ןיוש ריא טָאה,

 ןוא טעקַאנ ןיינ ןלָאז ןשטנעמ זַא ,גרָאװנסע ליפוצ ןַארַאפ זיא סע סָאװ ,םעד תמחמ

 ַא זיא סָאד ןוא ?ךיש ליפוצ ,רעדיילק ?יפוצ ָאד ןענייז סע סָאװ רַאפרעד סעוורָאכ

 (*= ,"טקַאפ

 -ָאק םעד ןדנירגַאב ֹוצ ןעניקטָאּפָארק ןופ ןלעטש עכעלגנעל רֶאֿפ ַא טננערב רע

 טמוק ןשטנעמ א לפיוו יונעג ןעמיטשַאב וצ זיא סע רעווש יוװ ןזייווַאב ןוא םזינומ

 טיֹול ןדעי ןופ סעלומרָאפ יד ןָא רע טמענ רעבירעד .ןטסנידרַאפ ענייז טיול תמאב

 -נעווטיונ רַאפ טנכעררַאפ .ןשינעפרעדַאב ענייז טיול ןדעי וצ רעדָא ןטייקיאעפ ענייז

 טעװ עלומרָאפ יד-טָא .דנַאטשליוװ דעזדנוא ןופ ָאווינ ןטימ גנאלקנייא ןיא עקיד

 ,טפאשלעזעג-טפנוקוצ רעד ןיא טדנעוװעגנָא ןרעוו

 ןסינעג ןוא ןענעק טעװ רע לפיוו ןטעברַא שטנעמ רעד טעוװ טפנוקוצ רעד ןיא,

 (6++= "ןפרַאדַאב טעװ רע לפיוו
 לייוו .ןעמוקוצכאנ רעווש רעבָא ןפַאש וצ טכייל זיא סעלומרָאפ ןטרָאס יד טָא

 ןעוטפיוא ענייז טיול טמוק ןשטנעמ ַא ?פיוו יונעג ןעמיטשאב וצ רעווש זיא סע ביוא

 ?םיוו ןעמיטשַאב וצ רעטכייל טשינ רעכיז רעבָא זיא רוביצ םענעבענעג םעד רַאֿפ

 -נייא ןענעק ייז ,שיטסַאלע ױזַא ןענייז ןשינעּפרעדַאב סנשטנעמ ַא ,ףרַאדַאב שטנעמ ַא

 שממ ןעק רע סָאװ ןָא ןטסראטנעמעלע םעד זיב םומינימ ןטסנעלק ןזיב ןּפמורש

 עלַא ןעמענניירא ,טייקכעלדנעמוא זיב ןעיצסיוא ךיז ןענעק ייז ןוא ,ןבעל טשינ
 סיוא גַאלשרָאפ רעד טָא טעז עלומרָאפ א יו ,ריּפַאּפ ןפיוא ,ןסוסקול ןופ ןטרָאס

 ןרָאװעג טדנעוװעגנָא טשינ לָאמ ןייק סע זיא שיטקַארּפ רעבָא ,רַאבמעננָא ץנַאג

 ןדייס ןרעו טדנעוװועגנָא טשינ ךעלניישרַאו ,טעװ ןוא באטשסָאמ ןטיירב ַא ףיוא

 "סקע ןוא שיטסאיזוטנע-גנוי זיא ןעמ זַא רעבָא ,עיּפָאטוא-רוטופ ַא ןופ דנַאל ןיא

 עקידנעניימליווו עכלעזַא ןָא ןעמ טמענ ,טניינעג שינָאלַָאטאבסע שיטסירוטופ-םערט

 248 יז ,טרָאפ (*

 252 יז ,טרָאר 55

 259 יז ,טרָאר 886
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 | .קיטירק ןָא רָאנ ןוא ןטכַארטכָאנ ליפ ןָא סעלומרָאפ

 ןקידנטכינרַאֿפ ןוא ןקידנכוזרעטנוא ןַא ןפרַאװרעטנוא ןעמ לָאז סָאװ בילוצ

 ףיוא טנכערעגסיוא זיא סָאװ ,טקעיָארּפ ןשיטַאמַארנָארּפ ןלַאעדיא ןַא ןילַאנַא

 טפנוקוצ רעטייו רענעי ןיא ןבעל ןלעװ סָאװ ,ןשטנעמ יד ןלָאז ? טפנוקוצ רעד

 רעזדנוא רַאֿפ ;טרַאװנגעק רעייז רַאפ רַאבדנעװנָא זיא טקעיָארּפ רעד יצ ,ןעז

 -טניו ַא קורדסיוא-שטנואוו ַא ,בערטשַאב ַא יו רעמ טשינ סע זיא טרַאוװנגעק

 -נייא ןטקעפרעּפשיטע ןַא ךָאנ גנַארד םעד טקידירפַאב ,טייקיטרעווסנש

 .טייקכעלקריוו רעקידרשוימוא רעכעלרעדיוש רעד ןופ גנונירטנַא ןַא זיא סע .לעטש

 רעד ןוא טפַאשלעזעג רעד ןשיווצ ןריטסיזקע סָאװ ןשינעטלעהרַאפ יד עגונב

 ןופ ןגַארפ יד ענונב טוט רע יװ ,ןָא .י .ש טמענ ,טאטש םעד רעדָא גנוריגער

 יד ,טסייה סָאד .ןעניקטָאּפָארק ןופ סיזעט םעד ,גנוריפ-סטפַאשמריװ ,קימָאנָאקע

 יז טברַאדרַאפ ,עילַאק טינ יז טכַאמ הכולמ יד ןעוו טונ ןייז טלָאװ טפַאשלעזעג

 "ייזנגעק טריציטקַארּפ טלָאװ דנַאטשוצ ןכעלריטַאנ ריא ןיא טפַאשלעזעג יד .טינ

 .םידיחי עקידנרילעבער עריא טקירדרעטנוא טינ טלָאװ ןוא ףליה עק

 -רַאפ וצ טרעלקעגפיוא ליפ ױזַא ףיוא ןעוועג טינ ןענייז (ןשטנעמ יד) ייז ,

 "ענרעביא רָאנ ,טריפעג טינ גנורינער רעד ןופ טרעוו טפַאשלעזעג יד זַא ןייטש

 .(="טריפ

 טָאװ ןשינעטלעהרַאפ יד ֹוצ נוצַאב ןיא שיטסימיטּפָא טסכעה זיא רושָארב יד

 יד .קלָאפ ןשידיי םעד ןוא תומוא יד ןשיוװצ ןוא ,רעקלעפ יד ןשיװצ ךיז ןבעוו

 יז ,רושָארב רעד ןיא טרירַאב יוװ רעמ טינ רעבָא ,טרירַאב טרעוו ?עגַארפ-ןדיי

 -עיצעּפס ַא טרעדָאפ סָאװ סעשיפיצעּפס סעּפע יו ןעמונעג טינ ןפוא-ןיאב טרעוו

 ירַאפ ןופ גנוכיילגסיוא ןוא גנוריזיוויטקודָארּפ ,גנוריזילַאמרָאנ ןימ א ,גנוזייל על

 ןיא ,םזיטנַארוקסבָא ןופ ךַאלפ רעד ףיוא ךיז טניפעג יז .ןבעל ןשידיי ןטרעקיוה

 -ערעלקפיוא ,דיי רעד ייס ןוא יוג רעד ייס ,םידדצ עדייב ךיז ןעקנירט סע ןכלעוו

 עקידנטעברַא יד ןֹופ סערגָארּפ םעד טימ ןעמַאזוצ טעברַא עשירעיצרעד עשיר

 "רעטניא ,רעטסקנערשַאב ,רעדָא רעשיטילָאּפָאמסָאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןסַאמ

 -נָא רעד טָא ףיוא רעפטנע ןקיטכיר םעד ןבעג טעוװ טעטירַאדילַאס רעלַאנָאיצַאנ

 עמ ןעוו ,ךיז טײטשרַאפ ,ןדיי ןופ ןעמ ףרַאד ןבייהנָא ןוא .םעלבָארּפ רעטגָאטיײװעג

 ןרעהפיוא ןענרעל םיא ףרַאד עמ .,ןדיי וצ ךָאד ךיז טעדנעוו'מ ןוא שידיי טביירש

 ,"יוג , םעד ,ןדיי-טינ םעד ןבָאה וצ טנייפ

 עצנַאג יד זַא ,ןדיירוצנייא ןדיי םעד ןעוועג ךעלגעמ רשפא ךָאנ זיא רעירפ, |

 רעבירעד ןוא ןטכינרַאפ וצ רָאנ םיא ןכוז סָאװ ,דנייפ ענייז ןענייז טלעוו עקירעביא

 רע סָאװ טינ רעדנואוו ןייק .ןציש וצ ךיז ידכב ךַאוװ רעד ףיוא קידנעטש ןייז רע זומ

 טביילנעג ךיוא טָאה עקיבלעז סָאד ,דַארג ןטסכעה םוצ זיב טסַאהעג ןעמעלַא טָאה

 טַאטלוזער רעד .עקירעביא עלַא (וצ) (?) ןופ עיצַאנ ערעדנַא עדעי (ןָאטעג) (?)/

 (יד) ןופ רעגרע ןסיירעצ ןוא ןשיילפעצ ךיז ןגעלפ ןשטנעמ יד זַא ,ןעוועג זיא

 ,רעטייוו סָאװ ,(ױזַא) רעמ טינ ןיוש רעבָא סע זיא טציא ,דלַאװ ןיא תויח עדליוו

 .256 'ז ,טרָאד (*



 151 ןפַאש טא ןפמעק ,טבעל ןייז -- יקסװַאגאי .ט

 טינ טײטשַאב טנגוט עקיטכיר יד זַא ,ןייטשרַאפ וצ רעמ קלאפ סָאד ץלַא ןָא טבייה

 טלעוו עקירעביא יד ןוא עיצַאנ ןייז רָאנ ןבָאה ביל לָאז שטנעמ ַא זַא ,םעד ןיא

 רעד זַא רָאנ ,היח רעדליוו ַא רַאפ טכַארטַאב טציא ןיוש טרעוו שטנעמ ַאזַא .ןסַאה

 רע ךַארּפש רעסָאװ (ןוא) ןרעוו ןריובעג טינ לָאז רע ואוו שטנעמ טביילב שטנעמ

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ דילגטימ רעכעלצונ ַא ןייז רָאנ לָאז רע יבא ,ןדייר טינ לָאז

 ,םעד ןופ ןעז ריא טנעק טייקכעלקריוו ַא רָאנ ,עיזַאטנַאפ ןייק טינ זיא סָאד זַא

 ינָאק עכעלטפַאשניימעג ּפִא ןטלַאה טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ רעטעברַא יד סָאװ

 ,רנייפ ןעמַאזניימעג רעייז ןטכינרַאפ וצ ױזַא יו ןעמַאזוצ ךיז ןטַארַאב ,ןסערג

 (259 יז ,טרָאד) ,"לַאטיּפַאק סָאד

 רוּפ ןוא קידהרצ וצ זיא יז .ענַארפ-ןדיי רעד וצ םוא טפָא ךיז טרעק .י .ש

 ,ןרטּפּפָא טכייל ןענעק יז לָאז עמ קידתוינ

 ? רעקלעפ עלַא ןופ רעמ ןדיי יד ,רעבָא ןדייל סָאװ רַאפ ,,-

 רעד רעביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ זיא יז ,עטסכַאוװש יד זיא המוא עשידיי יד

 ןייק טָאה יז ,טינ ארומ ןייק הכולמ עטסנעלק יד טָאה ריא רַאפ ,טלעוו רעצנַאנ

 עכַאװש יד ןוא ,ןעמעלַא ןופ רעכַאװש זיא יז ,טרָאװ ןייא טימ :רעװעג ןייק ,ץילימ

 טקיטשעג ןרעוו ייז תמחמ ,גנונעדרָא-טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד רעטנוא ןדייל

 | .(*"םיאורב עמַאזיורג ערעקרַאטש יד ןופ

 לייט רעניילק ַא רָאנ זיא עגארפ-ןדיי יד זַא ךעלטייד ןוא רָאלק ,ןכל זיא סע

 ןזייל ךעלקריוו ,ןכל ,ןליוו רימ ןעוו ,..ענַארפ רעלַאיצַאס רעקיטכיוו טסכעה ַא ןופ

 ןדעי ןיא ןרעוו וצ טכַארטַאב דימ ךעלקריוו ןיוש ןענייז רימ ןעוו ,עגַארפ-ןדיי יד

 טכילפ רעזדנוא טשרע סע ןיא טלָאמעד ,טסעג ענעטעבעגמוא יװ ,םירג יו דנַאֿל

 סע זַא ,ןרעוו טזיילעג לָאז ענַארפ עלַאיצַאס יד זַא ןטפערק עלַא טימ ןטעברַא וצ

 ,עטריגער ןֹוא רעריגער ענייק ,טכענק ןוא ןרַאה ענייק ןריטסיזקע טשינ רעמ ןלָאז

 .(** "ןריטסיזקע טשינ אלימב ןיוש טעװ ןדיי ןוא םייונ ןשיווצ עגַארפ יד ןוא

 סָאװ ,סנייא רעמונ גירק-טלעוו םעד ןוא 1914 וצ .שיטסימיטּפָא קרַאטש

 ריפ עצנַאג טלעפעג ךָאנ ןבָאה ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייווצ םעד טרעטעמשעצ טָאה

 -סימיסעּפ ןֹוא שירעעזצרַאווש ןייז וצ בייוחמ סע זיא רעוו ןוא ,רָאי קיצנַאװצ ןוא

 יזזַא ןָא םמוק שיטסימיטּפָא-קיבײלג ןייז וצ ןעוו ,ךָאנ טּפיוהרעביא ? שיט

 -עװ ןיא ,גנואיצרעד-חרות-דומלת רעדָא רדח ַא טימ ,ןדיי ַא טבנייל

 ןדימשרעביא ןלעװ ייז ןוא; :רעטרעוו סהיעשי דימת ןעגנילק סע ןרעיוא סעמ

 -עמדיינש ףיוא -- ןזיּפש ערעייז ןוא סנזײארעקַא ףיוא ןדרעוװש ערעייז

 | ,(אי*םרעס

 -עגנייא לייוו ַא ףיוא זדנוא ןעמ טָאה ןרעטלע עשידיי עמערָא ןופ ןרָאבעג;

 -סיוא ןבָאה רימ ...תתולג ןיא ןענייז רימ סָאװ םעד תמחמ ןדייל רימ זַא טדער

 רימ לייוו טרעיינ ,ןדיי ןענייז רימ סָאװ ,םעד תמחמ טינ ןדייל רימ זַא ןענופעג

 .1 רעצמוג ,1892 ,ףײַא (+*

 .פ רעמונ ,טרָאד (**
 .'ד יב .היעשי 0 =
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 שטָאכ ,טכעלש טינרָאג זיא ןווָאקַאילַאּפ ,ןגרובזנינ ,ןדלישטָאר ,טיילעמערָא ןענייז

 ?םינצבק רימ ןענייז סָאװ רַאפ ,רעטיב זיא םינצבק זדנוא רָאנ ,תולג ןיא ןבעל ייז

 ,ןעמ טבַאמ יװ ,עגַארפ יד טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ,רעטעברַא ןענייז רימ ?ייוו

 ,עטהרצרַאפ עלַא .. ,טײלעמערָא ןַײק ןייז ןפרַאד טינ לָאז רעטעברַא-?לכ רעד זַא

 ,.,ןפמעק ֹוצ זדנוא טפלעה ,ןעייר ערעזדנוא ןיא טמוק ,עטקילנמוארַאפ עטהנַאדרַאפ

 -רַאפ ןרעו טעוו ?אעדיא רעסיורג רעזדנוא ןוא ןשטנעמ טרעוו ,רעפמעק טרעוו

 | .(*"טבעלסריוו

 -ִלַא רעד ןופ גנוזייל רעד ןיא ,ענַארפ-רעטעברַא רעד ןופ גנוזייל רעד ןיא
 ןיא טינ ןוא ענַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל יד טגיל עגַארפ רעלַאיצַאס רעניימעג'

 יד םערָאװ ,דנַאל ןנייא ןַא ןפַאשנייא ךיז ןוא הנידמ ענענייא ןַא ןטכירפיוא

 ֹוזַא ?ןסירעגסיוא טינ ןעד ןרעוו רעדנעל ענעגייא ערעייז ןיא ןדיי-טינ םינצבק

 .טייצ רענעי ןופ ןלַאקידַאר יד טריטנעמוגרַא ןבָאה ױזַא ןוא ,י .ש טריטנעמוגרַא

 ןרייס ןייז טינ ןעק עגַארפדיי רעד ןופ גנוזייל עלופ ןייק זַא זיא תמא רעד

 טלַאה טייוו יױזַא ןוא טייוו רעייז טלַאה םעד ןופ ןוא ,קיטילָאּפ רבונ זיא קיטע

 ןעגנוזייל עקירעביא עלַא .עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל רעקידנעטשלופ רעד ןופ סע
 רַאפ טלקמ-םוקמ ַא ןפַאש ,ןעייג ,ןוויטַאילַאּפ ןענייז םזילַאירָאטירעט ,םזינויצ יו

 ,םיטילּפ לָאצ רעקידנטייטַאב ַא

 םעד ןוא ,קירוצ ראי קיצכעז ןוא סקעז ,טייצ יד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ

 טייצ רענעי ןופ ןסַאמ עשיטנַארגימע עשידיי יד ןופ בצמ ןלערוטלוק-קיטסייג

 -רַאנַא ןוא םזילַאיצָאס ןגעו תונשה עשירעביולנ-זעינילער עוויאַאנ ערעייז ןוא

 עד ןושל ןשיטסילַאנרושז שידיי ןופ בצמ םעד ןעניז ןיא קידנטלַאה ןוא ,םזיכ

 ,קיטסיליטס ענונב וליפא גנוסַאפרַאפ ערַאברעדנואוו ַא רושָארב יד טָא זיא ,טלָאמ

 -כיר רעד ןיא ןעגנואיושנָא ענייז טרידיווער ליפ וצ רעטעּפש טָאה יש |

 רעד ןופ ננוסַאפפיוא רעד וצ רעטנעענ ןעמוקוצ ןוא ךיז ןרעטכינסיוא ןופ גנוט

 סָאװ טפַאשלעזעג רעד ןופ יוברעביא םעד רַאפ ןטייקכעלנעמ יד ןוא ,טייקכעלקריוו

 ןכוזרעטנוא וצ ימ יד ןבעגעג טינ ֿלָאמ ןייק רעבָא ךיז טָאה רע ,רָאפ טגייל יז
 -סיורַא ןוא םענַאב-טפַאשלעזעג ןייז ןקידנורסיוא ,םזיכרַאנַא ןופ ןּפיצנירּפטנורג יד

 ןגעוו ,טַאמרָאפ-רושַארב ַא ןיא יבשטָאכ ,טעברַא רעטכַארטעגכרוד ַא טימ ןעמוק

 .םעד |

 ןגיוצעגנײרַא ןעװעג זיא .י .ש .עכַאפנייא ןַא ןיא םעד ןופ ךַאזרוא יד

 יירענדער ןוא קיטסילַאנרושז רַאפ טײקטבַאנַאב רעצנַאנ ןייז טימ ,ובורו ושארב

 ןייא ךָאו זיא רע ,רענגעק יד טימ סעקימעלָאּפ ןוא ףמַאק ןכעלנעט-געט םעד ןיא

 רעד ףיוא ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ,רענלעז רעיירטעג ַא יװ ,ןענַאטשעג סיוא ךָאװ ןוא

 | | ..ךַאװ-

 -עלקפיוא-רָאטקַאדער רענעבענרעביא ןוא רעקידנעטשרַאפ תמאב ַא יװ ,רע

 רעייז רעבָא עצרוק ענייז ןיא טעברַא ןוא ימ ליפ רעייז טניילענניירא טָאה ,רער

 לּפעק ןרעטנוא ךעלקיטרַא-ךצנעטנעס 4,ןעגנוקרעמַאב עטסַאפעג-נולק ,ענעטָארעג

': 

 .1 רעמונ ,18923 "ס .א, (*



 ופ9 . ןפַאש טא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יטסװָאנַאי .ש

 ןופ רעמונ ןדעי ןיא טעמכ ןבירשעג טָאה רע סָאװ "ךובציטָאנ רעזדנוא ןופ ,
 -עג רע טָאה ןציטָאנ ענעי ןיא ,םיא ןריטקַאדער ןייז ןופ םייצ עצנַאג יד "פ"א,
 -עעשעג עקיטכיוו עלא ןגעוו עיצַאמרָאפניא עטנַאסערעטניא עוויטקורטסניא ןבעג
 לָאמ ןייק טָאה רע .רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלסור ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןשינ
 יּוקעגרַאֿפ זיא סָאװ ץלַא ןופ סרוק ןיא רענעייל ענייז ןטלַאה וצ טלעפרַאפ טינ
 .ןבעל רעטעברַא ןיא ןעמ

 סינ .י .ש ךָאנ זיא לייוורעד לייוו ,סיורָאפ לסיב א ןפָאלרַאפ ןענייז רימ
 .י .ש ןַא ,סָאד זיא ןעגנערבוצסיורַא ןסיוא ןענייז רימ סָאװ .רָאטקַאדער ןייק
 ןופ גנופיטרַאפ רעד טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טייצ עיירפ ןייק טַאהעג טינ טָאה
 | .ןעגנואיושנַא עשיטילָאּפ-לַאיצַאס ענייז

 -סינָאיזיװער ןעוועג ךָאד ןענייז ןעגנואיושנא ענייז סָאװ ,ךָאנ טּפיוהרעד
 טנעלפ רע זַא ױזַא ,"זדנעג-ןסָאנעג , יד ןצייר טלָאװעג םינ טָאה רע ןוא ,עשיט
 ןיא ,לעודַארנ ןעננומענַאב עשיטסילַאער ערעטכינ קינייו רעמ ענייז ןגָאזסױרַא
 יד ,"עקיביולנטכער , יד ייז טימ ןעשזדוּפעצ ליפוצ טינ ידכ סעיצרָאּפ עניילק
 .עקיביײלג עקידרעפייא ליפוצ ענייז טָאה ןביולנמוא ךיוא .רעקיטַאנַאפ

3 

 ".פיא , ןופ רָאטקַאדער טרעוו .י .ש

 -ינָאלָאעדיא ןוא עשימָאנָאקע טימ טלגנַארעג .י .ש ךיז טָאה ןָאדנָאל ןיא
 טָאה רע ןיהואוו ןיהַא טרַאּפשעגנָא רע טָאה ףוס לכ ףוס רעבָא .ןטייקירעווש עש
 -סיורָאפ ןיא ןוא ,תונשקע ,טײקנסָאלשטנַא ,ןטייקיאעפ ענייז טיול ןעמוק טזומעג
 זרא ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג ,דומע םוצ ןעמוקענ זיא רע .עיסימ רעטמיטשַאב
 ,רַאורבעּפ ןט-20 םעד ,1891 ןיא "דניירפ-רעטעכ

 -םיוא רעקרַאטש ןופ טנעמָאמ םעד ןיא ,,,טָאה (ּפָאלַאג ןיטנַאטסנָאק) רע,
 ןופ םַאנסיוא םעד טימ ,גניטימ רעצנַאג רעד ,,,רָאטקַאדער סלַא טרינגיזער ,גנוגער
 בָאה ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא ...ןעמונעגנָא עיצַאנגיזער ןייז טָאה ,עקינייוו עקינייא
 -ַאב טעטירָאיַאמ רעסיורג ַא טימ ןיב ןוא ...עלעטש-רָאטקַאדער יד ןעמונעגנַא
 (* ,? 'דניירפ רעטעברַא' ןופ רָאטקַאדער ןרָאפ ןרָאװעג טמיטש

 ןופ דצמ םיא ףיוא ףירגנַא-קיטירק ןפרַאש ַא ךָאנ טרינגיזער טָאה ּפָאלַאג
 -רעדיפנטימ רעד ןופ טייהרעמ יד טלעטשעגנעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,ןטסיכרַאנַא יד
 רעבעגסיױרַא רעשיטקַאפ רעד ןעוועג זיא סָאװ ?בולק טירטס רענרעב,, ןופ טּפַאש
 .?רעטעברַא רעיירפ , טפירשנכָאוװ רעד ןופ

 .רענעיײל-רעטעברַא יד ןשיוװצ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא יקסוועשטניוו .מ
 ,ןענָאטעילעפ עשירערעלקפיוא ענייז טימ ןה קרַאטש רָאנ ןעמונעגסיוא טָאה רע

 ,141 יז ,ב יב .י .ט (*



 ןידה ָאג בָא | 109

 -יקח , ןעמָאנ ןרעטנוא "פ"א , ןופ רעמונ ןדעי ןיא טעמכ ןענישרעד ןענייז סָאװ !

 -ָארּפ ענייז טימ ןה ןוא "ףָאזָאליפ םענעגושמ ַא ןופ ךעלטרעוו ןוא תושעמ ,תור

 ןגינעגרַאפ טימ טנעיילעג רָאנ טינ ןבָאה רעטעכרַא יד סָאװ רעדיל עשירַאטעל

 / .ןעגנוזעג ךיוא רָאנ
 זיא רע ,ןטלַאהעג קינייו רעַײז יקסווָאנַאי .ש ןופ טָאה יקסוועשטניוו ,מ

 ןוא ,רעביירש ַא ןייז וצ טייקיאעפמוא סיקסוװָאנַאי .ש ןיא רעכיז ױזַא ןעוועג
 זַא ,ן.י .ש טסולפנייאאב טינ רעיש טָאה רע ןַא ,רָאטקַאדער א ןיוש אטישפ ַא

 םערָאװ ,טיבעג ןשירעביירש רעד ףיוא ןעגנואימאב ענייז ןפרַאװקעװַא לָאז רע

 | . יירעביירש רַאפ טנַאלַאט ?קערב ןטסדנימ םעד טינ טגָאמרַאפ רע
 לעוו ךיא ןַא ,ןדיירנייא ךימ ,ןטוג טימ ,טריבורּפ ,,,יקסוועשטניוו סיראמ ,

 -לטימ ןייק טינ וליפא רָאנ ,רָאטקַאדער רעטונ ןייק רָאנ טינ ןייז טינ לָאמ ןייק

 (* ,"רימ ןיא טינ סע בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד טושּפ ,רעביירש רעקיטעֿמ
 ןבָאה ,.י .ש םכותב ןוא ,ןסָאנעג יד ןעמעוו ןופ ,ןיקסוועשטניוו ןופ דייר יד .

 ןייז ןיא רעכיז ןעוועג ןענייז ןוא טנַאלַאט ןייז טצעשעג ךיוה ,ןטלַאהעג קרַאטש

 ךיז ןניואווַאב םיא ןטלָאװ ,רעטעברַא יד ןֹופ ןסערעטניא יד וצ טייקנבענענרעביא

 יד ןופ טסואוורעד לענש ץנַאנ רעבָא ךיז טָאה רע .,יײרָאטקַאדער ןופ ןגָאזוצּפָא

 גנוניימ ןייז ןעמ ןעק ןכל ,רעגָאװש ַא סּפָאלַאג זיא יקסוועשטניוו זַא ,ןסָאנעג

 עקַאט ןוא תוינּפ טָאה רע ,וושיטקעיבא טינ זיא רע ,.טלענ טונ רַאפ ןעמענ טינ

 | ,עקידהחּפשמ

 ןיא טנעקרעד טינ תמאב עקַאט טָאה יקסוועשטניוו זַא ,ךעלניײשרַאװ רעייז

 ודנוא טנרעל ללכב .טסילַאנרושז ןטנכייצעגסיוא ןקיטפנוקוצ םעד ןיקסווָאנַאי

 טפָא ץנַאג ןענייז רעביירש עקיאעפ עטונ ןַא ,לַאפײקסוװַאנַאי-יקסוװעשטניװ רעד

 ינָאשַאב עשירארעטיל סנטייוצ ַא ןצַאשוצּפָא טמוק סע ןעוו םיניבמ עטכעלש

 -רָאנ ןיילַא ןעק סָאװ רענייא זַא טפָא ץנַאנ טריסַאּפ סע ,טרעקרַאפ ןוא ,טייקנעק

 רעצַאשּפָא רעטנוזעג ןוא רעקיטירק רערַאבליפ ַא ןֹוא ןיבמ ַא זיא ןביירש טינ

 ,טייקיאעפ סנרעדנַא ןַא ןופ

 רעטקַארַאכ רעד ךיִז טָאה רָאטקַאדער ןופ ןָאזרעּפ רעד ןופ שיוט :םעד טימ

 ירַאּפמוא, רענענייא רעד ןבילבענ ןיא רע ,ןטיבעג טינ ךעלטנזעוו ";םפ"ַא ; ןוּפ

 .ןַאנרָא ,רעשיאייט

 -ער יד ןעמעננָא ןיימ טימ שטָאב זַא ,ןקרעמַאב וצ קיטיינ רַאפ טלַאה .ךיא,

 ןוָאלרַאפ ןטַארקַאמעדילַאיצַאס יד ןבָאה "דניירפ רעטעברַא , ןופ עלעטש-עיצקַאד

 טרעלקרעד טינ ךָאד ךיא בָאה ..,םָאטרוה "דניירפ-רעטעברַא  םעד ןוא: בולק םעד

 רָאנ ,ןַאגרָא ןשיטסיכרַאנַא םענעכָארּפשענסיױא ןַא .רַאפ "דניירפ רעטעברַא , םעד

 ,רעדנירג עטשרע ענייז ןופ טסייג ןיא טריפעג ךעלנעמ טייוו יו םיא .בָאה:ךוא

 (119 יז ,טרָאד) ."טיײקשיאיײטרַאּפמוא רעטסננערטש רעד ןופ טסייג ןיא

 ("סדניירפ רעטעברַא , םעד) ןייז זַא ,רעזעל םעד ןרעכיזרַאפ רעבָא ךיא ןעק;

 "נעמ טייוו יו טעוװ רָאנ ,ןרעוו טקנערשַאב טינ .רָאנ טינ טעוװ עמרָאפטַאלּפ:עיװהפ

 .143 'ו ,טרָאד (*
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 ,טלָאמעד ,טביילב עמרָאפטַאלּפ עיירפ יד ןעוו ןֹוא ,..ןרעװ טרעטיירברַאּפ ךעל

 (* ,'דניירפ רעטעברַא' ,רעטלַא רעד ךיוא טביילב ,ךיא ביילג

 ירַא יד .ןבילבענ ןענייז רעטעברַאטימ עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד וליפא

 -רָאפ זיא טייברעביא-ןרָאטקַאדער רעד ,רעירפ ןופ טקישעגוצ ןעוועג ןענייז ןעלקיט

 רַאֿפ ךָאנ םיירעגנוצ סע ןעמ טָאה "שידרערעטנוא , שטָאכ ,גנולצולּפ ןעמוקעג

 סָאװ םיבתכ לָאצ ַא ןבילברַאפ ןענייז עיצקַאדער ןיא ןוא ,ןעמֹוקנֶא סיקסווָאנַאי

 ךיז ןבָאה ייז יאמלה טרעגרעעג רָאג טָאה םיא ,טכעלטנפערַאפ ןרעג טָאה .י ,ש

 | ,טּפעשעגסיױא ךינ וצ

 ,מ ןופ עירעס יד טצעזעגרָאפ טרעוו "דניירפ רעטענרַא , רעמונ ןט-8 ןיא

 ןוא תושעמ ,תיוריקח,, ןעמָאנ ןװַאקעשט םעד רעטנוא ןענַאטעילעּפ םיקסוועשטניוו

 "יו יױזַא םיינ רע ןוא ."תענושמ עטי8 ,ףָאזָאליפ םענענושמ א ןופ ךעלטרעוו

 .ןָא רעט

 רעקידרעטייו ַא טימ ,ןט211 ןופ ּפיהרעביא םעד טימ ,רעמונ ןדעי ןיא

 יקסוועשטניוו טנייש רעמונ ןט-16 ןופ ;טנכערעגניירַא ,ןט-198 םעד זיב "תעגושמ ,

 ,טייהנזעוּפָא ןייז טימ

 ךיז טקילײטַאב שילגנע ףיוא ןבירשענרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ףָאנַארַאב .מ

 ןט-12 ןיא .ווירב ןטפניפ ןשיטסילַאיצַאס ןייז טימ רעמונ ןטנעצ ןוא ןטניינ ןיא

 -נָאװצ טימ, ןעמָאנ ןרעטנוא 1871 ןופ ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןנעוו רע טביירש

 ןרעטנוא "ךערּפשעג רעטשרע, ןָא רע טבייה רעמונ ןט-14 ןיא ."קירוצ רָאי קיצ

 רעד טמוק ךערּפשעג ןופ ףוס םוצ שטָאכ ןוא ??תמא רעד ןיא סָאװ, ןעמָאנ

 ןעגנוצעזרַאפ ןייק רעמ רימ ןעניפעג ,ןרעמַאלק ןיא "טנלָאפ גנוצעזרָאפ , גָאזוצ

 | .טינ
 -וא ןבָאה רעביירש ענעגנַאגעגקעװַא יד סָאװ ,ןזיולב יד ןליפוצסיוא ידכ

 ןצֹונַאב טמענ ןוא ןביירש םוצ רעקיסיילפ רָאטקַאדער רעד ךיז טמענ ,ןזָאלעגרעב

 "עוו ןרָאטקַאדער ןופ קיטקַארּפ עכעלטנייוועג יד ,ןעמינאדוװעספ לָאצ עשּפיה ַא

 ,גנַארד רעשירעביירש ןוא סעמעט ןייק טינ רעבָא רעביירש סיוא ןלעפ סע ןעמ

 ןעגנוקידלושַאב עקיטייזנגעק ןוא ןעיירעגירק ןוא ןעײרעקנַאצ ,ןעיירעסייר

 -נַאג סָאד .טלעפעג טינ ןבָאה ,י .ש ,רָאטקַאדער םעיינ ןוא עיצקַאדער רעד םורָא

 -ַאג ,קיטַאלג-ךעלדירפ טינ ןעמוקעגרָאפ ךָאד ןיא עיצקַאדער יד ןעמענרעביא עצ

 ןופ קורד ןרעווש ןרעטנוא ןָאטעג סע טָאה רע רעבָא ,טרינגיזער עקַאט טָאה ּפָאל

 -רעב ףיוא בולק ןופ רעדילנטימ עטמיטשעג-שיטסיברַאנַא יד ןופ דצמ ןלַאּפנָא

 .טנוזעג ןכַאװש ןייז תמחמ טינ ןוא ,סָאג רענ

 -רַאֿפ קרַאטש ךעלריטַאנ ץנַאג ,סע טָאה דצ ןשיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס םעד

 -סיורַא ןעמונעג ןבָאה ייז ,וויסַאּפ ןבילבעגנ טינ ןגיוושעג טינ ןבָאה ייז .ןסָארד

 ."טלעוו עיירפ יד , טפירש-שדוח ַא ןבעג

 ."טלעוו עיירפ יד, ןופ ןעניישרעד םעד ןגעוו גנודלעמ עטשרע יד זיא טָא

 :רימ ןענעייל ,8 'ז ,18 רעמונ ,1891 "דניירפ 'ברַא; ןיא

 .10 רעמונ ,ו8פ| "פ"א, ,י ,ש (*
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 ישרע רעד ןָאדנָאל ןיא ןעניישרעד טעוװ יַאמ ןטשרע םעד ,גנוכַאמטנַאקַאב,

 ."טלעוו עיירפ יד, לַאנרושז ןשיטסילַאיצַאס ןכעלטַאנָאמ םעיינ ןֹופ רעמונ רעט
 -סיורַא יד ;ןבירשענרעטנוא ,"סנָאנַא ןלעיצעּפס ַא ןיא ךָאו עקידנגלָאפ סערעיונעג
 | ,רעבענ

 :רימ ןענעייל 7 'ז ם"א 16 רעמונ ןיא :סנָאנַא רעד

 -טימ רעקידנעטש רעד רעטנוא ןרעוו ןבענעגסיױרַא טעװ ...'טלעוו עיירפ יד/ ,

 ,ףָאזָאליפ םענענושמ ,ןַאמרעביל .ק .,םיובננייפ .ב ,וָאנַארַאב .מ ןופ טעברַא
 | ."ערעדנא ןוא ּפָאלַאנ ,ק

 :םנָאנַא רעד ךיז טנעייל 21 רעמונ ,"פ"א , ןיא

 - "טלעוו עיירפ יד,

 עפורג רעד ןֹופ ןבענעגסױרַא לַאנרושז רעשיטסילַאיצַאס רעכעלטַאנָאמ ַא
 : ."טלעוו עיירפ ,

 ןיא ,טנכערעגסיוא ןרעוו רעטעברַאטימ ענעבעגעגנָא ןביוא יד ןופ ןעמענ יד
 -סיױרַא , :גנורעדנע רעד טָא טימ סנַאנַא רעקיבלעז רעד טניישרעד 22 רעמונ "פ"א,
 ,"טַאיראטעלַארּפ ןייארַאפ '!צָאס 'צַאנרעטניא םעד ןֹופ ןבעגנעג

 ןדעי ןופ ןטשרע ןדעי קיסעמלנער טינ טניישרעד טפירשטַאנָאמ יד רעבָא
 : | ,שדוח

 ;ץיטָאנ עקידרעטייוו יד ךיז טניפעג 382 רעמונ "פ"א, ןיא
 | ,טַאירַאטעלַארּפ ןייארַאפ רעשיטסילַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא,
 רעד זַא ,"טלעוו עיירפ יד , ןופ דניירפ ןוא רענעייל עלַא וצ טנַאקַאב טכַאמ

 ןצנַאג א ףיוא ,ה"ד רעבמעטּפעס ןט-1 םעד זיב טגניײלעגּפָא זיא רעמונ רעטרעפ
 ענענייא ןייק טינ ךָאנ ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןיא טניל ךַאזרואטּפיוה יד .טַאנָאמ
 -ּפעס ןטשרע םעד ןופ זַא ןפָאה רימ .טציא ןגרָאז רימ רעכלעוו ןגעוו ,יירעקורד
 ןדעי ןופ ןטשרע ןדעי ןעניישרעד טרעטשעגמוא לַאנרושז רעד טעװ ןָא רעבמעט
 ןטכירוצנייא טָאט ןוא טָאר טימ ןפלעה זדנוא ןלעװ ןסָאנעג עלַא ןעוו ,טַאנָאמ
 ."יירעקורד-"טלעוו-עיירפ , ַא

 -"ף"א  ןופ רעטלַאװרַאפ ןופ גנורעלקרעד ַא טמוק 33 רעמונ "פ"א, ןיא
 "גירק רעטלַאק , ַא רָאפ טמוק ָאד זַא ןעזוצנייא טכייל זיא סע ,סעקשוד ,יירעקורר

 | ,ןטפירש ייווצ יד ןשיווצ
 ."ננורעלקרעד עקיטיינ ַא,

 ,זא טּפױהַאב טרעוו .,,,,טַאירַאטעלַארּפ/ ןייארַאפ םעד ןופ סנָאנַא םעד ןיא,
 טינ ןבָאה ייז לייוו ,קיסעמלנער ןעניישרעד טינ רעבירעד ןעק ''טלעוו עיירפ יד'
 "ורד יד זַא קורדנייא םעד םענייא ףיוא ןכַאמ ןעק סָאד .יירעקורד ענעגייא ןייק
 -רַאפ סלַא רעבירעד ,ךעלטנרָא טינ לאנרושז םעד טלדנַאהַאב "פ"א, ןֹופ יירעק
 ,ןרעלקרעד ֹוצ טכילפ ןיימ רַאפ סע ךיא טלַאה יירעקורד-"פ"א , רעד ןופ רעטלַאװ

 יד טינ ןיא לַאנרושז םעד ןופ ןעניישרעד םעד ןיא טייקיסעמלנערמוא יד זַא

 -עטש ענייק לַאנרושז םעד רימ ןבָאה טייז רעזדנוא .ןֹופ ,יירעקורד רעד ןופ דלוש

 ,טונ ןוא ךינ ױזַא לַאנרושז םעד ןקורד רימ ;לייטנגעק ןיא ,טכַאמענ טינ ןשינער

 -מוא רעד רַאֿפ .טיּפָארּפ ןָא ,ח"ד ,זײרּפ-טסָאק רַאפ וליפא ןוא ךעלנעמ רָאנ יו
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 -רַאֿפ רעד רעבירעד זיא 'טלעוו עיירפ' יד ןופ ןעניישרעד םעד ןיא טייקיסעמלגער

 ,"ךעלטרָאװטנַארַאפ ןיילַא !טָאירַאטעלָארּפ' ןייא

 "קענוצ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןענייז ןטסילַאיצַאס יד ןופ גנַאגקעװַא םעד ךָאנ |

 ,ןעוועג רעווש ייז טימ וליפא יו ייס זיא סע ,ןטייקירעוװש עלעיצנַאניפ עיינ ןעמ

 -סױרַא ,רעטעברַא יד ןופ בצמ ןעמערָא םענעי רעטנוא ןעוועג רעווש רָאנ ןיוש

 ךיילגרַאפ ןיא ,עסיורג טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,טפירש ערעלטנכעוו ַא ןבעגוצ

 ןײמעגלַא ןיא ,תואצוה רענעייל רעטעברַא יד ןופ בור'ס םעד ןופ ןיול םעד טימ

 לייט רעסיורג ַא .טפירש רעלַאקידַאר ַא רַאפ רענעייפ קינייװ רעייז ןעוועג ןענייז

 ,טמיטשעג לענָאיצידַארט וצ ןעוועג ןענייז ןטנַארגימיא ענעמוקעגרעבירַא יד ןֹופ

 ירַאֿפ טָאה ןוא שיטסיאעטַא ןכָארּפשעגסױא ןעוועג זיא :סָאװ ,"פ"א , רעד זַא

 ןענעק לָאז ,גנוצעזרעביא ןַא ןיא "ןהשמ ןופ ןתועט יד , סלַאס רעגניא טכעלטנפע

 םיוק ?לכב טָאה רעטעברַא ?ייט רעדנַא ןַא ןוא .גיוא רעייז וצ טירטוצ ַא ןנירק

 רעקיטסייג רעד וצ ןיולב זַא ױזַא ,ירבע ?טייש א ןקַאהעצ טנעקעגנ תורצ טימ

 רעד טָאה טפַאשרעטעברַא רעד ןופ טכיש ןטשרעבייא םעד וצ ,עיטַארקַאטסירַא

 | .ןרילעּפַא טנעקענ 7 פ"א,

 ןשידיי םעד ןופ דליב סַאלב ַא שטָאכ רעזעל יד ןבעג ןריבורּפ רימָאל ,

 ןעוועג רע ןיא ...םייה רעד ןופ .ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא דנַאלגנע ןיא רעטעברַא

 רע .ץרָאה-םע רעכעלקערש א וצרעד ןוא רעטסוש רעדָא רעדיינש רעטסָארּפ ַא

 סָאװ רַאפ ,ךַאזרוא עקיטכיר יד ,ירבע ?טייש ןייק טנָאקעג טינ ,טושּפ ,טָאה

 רעייז סָאװ סָאד ןעװעג ןיא ,רעזעל לָאצ עניילק ַאזַא טַאהעג טָאה "פ"א , רעד

 רָאנ ןבָאה ייז ןשיווצ 'עטעדליבעג' יד וליפא ,ןענעייל טושּפ טנָאקעג ןבָאה קינייװ

 וזַא ןבָאה עקירעביא יד .ןענעיילרעביא סָאװטע םיוק-םיוק טנַאקעג תודוקנ טימ

 (1ּפוי ז ,ב"ײצ .י .ש) ,"טנָאקעג טינ ךיוא ליפ

 -ןינ רעבַא .קרָאיוינ ןופ עציטש ןגירק ךעלטנייוועג טנעלפ ",םפ"א , רעד

 *,ש"אפ, ןעמָאנ ןטימ טפירשנכַאװ ַא ןבעגסױרַא ןעמונעג ןייַלַא סנטשרע טָאה קרָאי

 טינ רָאט עמ זַא ,ןטלַאהעג ,טײקשיאײטרַאּפמוא ףיוא ןענַאטשַאב אקווד זיא סָאװ

 -ַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןעגנוטכיר עדייב זַא ןוא טנַארפ-רעטעברַא םעד ןטלַאּפש

 טינ ייז ןענייז ,סנטייווצ ,ןַאּפשעג ןייא ןיא ןייג ןזומ עשיטסיברַאנַא ןוא עשיט

 ,עקירעמַא ןופ, זַא ױזַא ,רָאטקַאדער םעיינ ןטימ ןעגנואיצַאב עטוג ןיא ןעוועג

 ירעטעברַא ןופ הסנכה רעד רַאפ ןלַאװקטּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ

 (* "ןעמוקעגניירַא טינ טנעס ןייק טייצ עצנַאג יד זיא ,'דניירפ

 סָאװ גנוטלַאּפש רעד ,שינערעקרעביא רעד ןגעק ןעוועג ייז ןענייז ,סנטירד

 עדעי "דניירפ רעטעברַא, םעד ןבעגסיױרַא סָאד ,(** ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןָאטעגסיוא ךיז שממ ןבָאה ןסָאנעג יד , .םערעוו ענירג טימ ןעמוקעגנָא זיא ךָאװ

 .לענש ױזַא לָאז רע ,רעפסַאװ ןרעביא "פ"א, םעד ןטלַאה וצ ידכ ,דמעה ןופ

 .190 יז ,טרָאד (=
 .145 יז ,טרָאד (65
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 -לַאיצַאס יד ,רעננעק יד רַאפ טינ ךיז ןעמעש ייז ןעוו (* ."ןיינרעטנוא טינ

 לייוו ,טפירש יד טלעטשענּפָא ןוא ,טנעה יד טזָאלעגּפָארַא ייז ןטלָאװ ןטַארקָאמעד

 ןיא סָאװ טעברַא רעד טימ ןיינוצנָא טאהעג טינ תוחוכ ןייק ךעלקריוו ןבָאה ייז

 .סענעשעק עטקידילעגסיוא ןצנַאג ןיא ערעייז טיול טינ ןעוועג

 טרעלקרעד טָאה רע ןוא רעפמעק ַא ןעוועג זיא רָאטקַאדער א יו יקסווָאנַאי

 רע ןעמעוו ןנעק ,רענגעק עשירַארעטיל ןוא עשינַאלָאעדיא ענייז זיולב טינ גירק

 ןופ קיטקַאט עטסעב יד יו ףירגנָא טדנעוװעגנָא ןוא טקידיײטרַאפ זיולב ךיז טָאה

 -ּפֹורָאק רָאּפ א ךיוא רָאנ ,רענירק ןסיורג ןופ גָאז ןטסואווַאב םעד טיול ,ץוש

 יו זיולב טינ ןעּפ ןייז טצונעג טָאה רע ,טרָאװ ןייא טימ ,סרעריפ-ןָאינוי עטריט

 ןטסָאמראפ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,םעזעב ַא יו ךיוא רָאנ ,דרעוװש עפרַאש ַא

 ,טייצ רענעי ןופ סנָאינוי עשידיי יד ןופ ץומש םעד ןרעקוצסיוא

 -עד םעד ןופ סעיזנעטעדּפ ענעזָאלבעננָא עלַא יד ןכָאטשענפיױוא בָאה ךיא,

 (149 יז ,טרָאד) ."וָאנַארַאב ןקיטלָאמ

 ןוא טַארקַאמעד-לַאיצַאס ַא ",ם"א , ןופ רעטעברַאטימ רענעזעוועג א זיא רע

 ,"טלעוו טיירפ יד , ןופ רָאטקַאדער (1899) רעקיטציא רעד

 | ;י ,ש טביירש זיורבפיוא ןסיורג טימ |

 ןפיוא .סָאוו רַאפ טָא ןוא לַאנרושז רעכעלרעמוא ןַא זיא "טלעוו :עיירפ יד

 טינ גנורעדנע עקיטכיוו ןייק טעוו גנוטכיר ןייז ןיא זַא ,ריא טנעייל טַאלברעדַָאפ

 ריא טעז ,קינייועניא טייטש סָאװ סָאד ץְלַא רעבָא קידנענעיילרעביא ,ןעמוקרָאפ

 -נע עקידלַאװג ַא !נגורעדנע עכלעוו ןוא ,ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא גנורעדנע ןַא זַא

 זיא רעירפ .ןטסילַאיצַאס רַאפ טייקיטכיוו רעטסערג רעד ןופ גנורעדנע ןַא ,גנורעד

 -עט רעשיטילָאּפ ןנעוו טרָאװ ןייק ,שירַאטנעמַאלרַאּפײטנַא ןעוועג לַאנרושז רעד

 טָאה . ...גנַאנרָאי ןטשרע ןופ םַארגָארּפ רעד ןיא ןרָאװעג טנַאמרעד טינ זיא טייקיט

 -ילַאּפ ןיא ,טנעמַאלרַאּפ ןיא טציא ריא טביילג ,ןעגנוניימ ערעייא ןטיבעגמוא ריא

 ןעמעש וצ ךעלדנעש ןזיא סע ..!סױרַא ןפָא סע טגָאז ... רעקיטילָאּפ ןיא ,גיט

 / "...ןעגנונייצרעביא ענענייא יד טימ ךיז

 / סװָאנַארַאב רעטנוא "טלעוו עיירפ יד , ןופ קיטירק רעקידנטכינרַאפ ןייז ןיא

 | :קנַאדעג םעד טָא סױרַא יקסווָאנַאי ,ש טננערב עיצקַאדער

 יז ןיא סָאװ ןוא ? םזילַאיצַאס ןופ עעדיא עלענינירַא יד ןעוועג ןזיא סָאװ,

 ןשיווצ סעיסעצנָאק ,ןסימָארּפמָאק .,.:סָאװ טא ? גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ךָאנ

 ליוװ ,ךעלגעממוא ןענייז ,ןטסילַאטיּפַאק ןוא רעטעברַא ,ןסַאלק עקידנפמעק ייווצ יד

 עלַא יד ןפרַאװקעװַא רע זומ ,שטנעמ ַא יו ,ןבעל ןבייהנָא לָאמ ןייא רעטעברַא רעד
 ןטערטסיורא זומ רע .טסילַאטיּפַאק ןטימ ןעמוקוצכרוד ךָאנ זיא סע יוװ ןעגנונעפָאה

 רוטּפ רָאנ ,ןבעל ןוא טיוט ףיוא ןפמעק ןוא ,ףמַאק םענעפָא ןַא ןיא םיא טימ

 טָא ,(** "יירפ ןרעוו רעטעברַא רעד ןעק רענייזטולב ןייז ןופ ןצנַאג ןיא קידנרעוו

 | .{עָאנַארַאב ןנעק טדנעוװעג ןענייז םירוביד עפרַאש יד

 .ופס יז ,טרָאד (*
 .26 רעמונ ,1892 ,יפיֵאי (**



 105 ןפַאש ןא ןפמעק ,ןטבעל ןַײז --- יקסװָאגַאי .ש

 "עברַא רעד רָאנ יװ רעבָא ףפיצנירּפ םענייר ןיא םזילַאיצָאס זיא סָאד ,תמא

 יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנו* טריפ סָאװ .,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא טפַאש רעט

 רעד ךרוד ךיז טגניד רע ,רעלסימָארּפמָאק ַא קידנליוו טינ רע טרעוו ,רעבעגסטעברַא

 ןוא טלַאהעג ןרעכעה טרעדָאפ רע ,סָאבעלַאב ןייז טימ ןָאינוי רעד ןופ גנולטימרַאפ

 ךיוא זַא (1893-1891) ןרָאי ענעי ןיא ןטלַאהעג רעבָא טָאה .י .ש .ןהעש ערעצריק !

 .עיצַאזינַאגרַא עשירעפמעק ערענָאיצולָאװער א ןייז ףדַאד ןָאינוי ַא

 ףיוא טינ טסייוו יקסוועשטניוו זַא ןזיוװַאב ןעלקיטרַא ייד ַא ןיא בָאה ךיא,

 ןסייה טפרַאדעג טייקכעלקריוו רעד ןיא טָאה רע זַא ןוא ,זיא רע טלעוו ַא רַאפ סָאװ

 (* ."ףָאזָאליפ רענעגושמ רעד טינ ."רענעגושמ רעד,

 טָאה סָאװ ,(ןיקסוועשטניוו סירָאמ) ןדוװ .מ סינרָאנ ןיוש טעװענַאש .י ,ש

 םיא טימ טריזימעלַאּפ .י .ש ,ןלַאשַאװַאר ןוא טקַא סנַאמקרעב ןפירגעגנָא ףרַאש

 ןיא סיַֹא ןיוש טזייוו .י .ש .קידנרעדָאפסױרַא ןוא שירעגירק ,קידנרָאצ רעייז

 רעטגנייצעגסיוא ןַא יװ ץנַאלג ןוא חוכ ןייז ןופ םינמיס עּלַא ןביירש ןקיטציא ןייז

 ,רעקימעלָאּפ

 .גנורערַאפ ןוא עביל טימ ןלַאשַאװַאר ןגעוו רע טכיירש בנא

 ןעקנָאשַאב םיא טָאה רוטַאנ יד .טלעוו רעד ףיוא שטנעמ ַא טבעלעג טָאה סע,

 ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז ,ץרַאה קידנליפ א טימ ןוא דנַאטשרַאפ ןרָאלק ַא טימ

 ןייק וצ .ןבעל םוצ ףיוא ןענידרַאפ טזומעג רע טָאה ןָא טנגוי ןופ ןיוש ,םערָא

 ַא רַאפ טכַאמעג םיא ןעמ טָאה ןרָאי עגנוי ענייז תמחמ קיאעפ טינ ךַאז רעדנַא

 לגניי רעטבַאגַאב רעד טָא ןכלעוו ןיא ךוב סָאד ןעוועג זיא רוטַאנ יד .ךעטסַאּפ

 ןוא רעטלע ןרָאװעג זיא רע ,טכארטעגכרוד ליפ םָאה ּפָאק ןייז ,טרעטעלבעג טָאה

 זיא סע םוניהיג ַא רַאפ סָאװ טליפעג טָאה רע ,ָאי ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןוא רעטלע

 ןיילַא רענייא רע טָאה ,טומ טימ שטנעמ ַא קידנעייז ןוא ,טפַאשלעזעג עקיטנייה יד

 סָאה ןוא ןענַאטשעג רע זיא ןענָאילימ ןגעק רענייא ,ריא טימ ףמַאק ַא ןעמונענפיוא

 ,גנוגייצרעביא רעלופ רעד ןיא טרעיינ ,טגיזַאב טינ ,ןלַאפעג זיא רע זיב ,טפמעקעג

 םיא ךָאנ ערעדנַא זַא ןוא ןָאטעגפיוא רע טָאה ,טנָאקעג טָאה רע סָאװ קלח ןייז זַא

 טָאה :ךייא גערפ ךיא ,לַאשַאװַאר ןעוועג זיא סָאד --- טעברַא יד ןצעזרָאפ ןלעוו

 .עטַאיּפ רעד זיב לטייש ןופ דלעה ַא זיא רע ,דלעה ַאזַא ןעזעג לָאמ ַא ךָאנ טלעוו יד

 סעדנעגעל עשילביב יד זַא ,ךיז ריא טכַארט ,עדער ןייז ,עיפַארגָאיב ןייז קידנענעייל

 טָאה רע סָאװ עדייבעג רעד רעטנוא ןבָארגַאב ךיז טָאה סָאװ ,רוביגה ןושמש ןגעוו

 -עצ טָאה לַאשַאװַאר .טייקכעלקריוו ַא ןרָאװעג זיא ,ןפרַאוװאוצנייא ןסָאלשטנַא ךיז

 ןזָאלעג ךיז טָאה לַאשַאװַאר ,עדייבעג רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ טנעוו יד טלסיירט

 ןעמעלַא ךָאנ ןוא ,ןלַאפעג םיא ףיוא ןענייז סָאװ רענייטש יד ןופ ןענעגרהרעד

 !ןדחּפ ַא רַאפ םיא טרעלקרעד ןוא שטנעמ ַא טמוק

 זיא ?ןדחּפ ַא זיא לַאשַאװַאר זַא טגָאז סָאװ ,שטנעמ רעד זיא רעוו ןוא 7

 ןבעל ןייז ןיא ןָאטעג סעּפע רע טָאה ?דלעה רעקרַאטש ַא תוחּפה ל5 ןיילַא רע

 ? טייהשטנעמ רעד ןופ גנואיירפַאב רעד רַאֿפ

 .149 יז ,ב"צ ,י .ַש (*
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 -רעטנוא וצ ..,גונעג שידלעה ןעוועג ןיא שטנעמ רעקיזָאד רעד !ָאי ,ָא =
 טקובעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסָאנעג ענעדיישרַאפ ןעלטימ עכעלדנעש טימ ןבָארג

 וד טַאהעג טָאה שטנעמ רעקיזָאד רעד ,םיריש ןביירש וצ טנַאלַאט ןסיורג ןייז רַאפ

 וצ ןשטנעמ ןדעי ןופ טכילפ יד זיא סע זַא ,טייהרעליטש ןנָאז וצ טייקשידלעה

 לַאשַאװַאר זַא ,סע טביירש ,סע טגָאז שטנעמ רעד טָא -- ,"ם"ַא , םעד ןטכינרַאפ

 ןענידרַאפ טפרַאדַאב טָאה לַאשַאװַאר .תונמאנב טכערעג ! סורט ַא יו טבעלעג טָאה

 ןצומשַאב ,ןדמיולרַאפ ,..,לַאנרושז ַא ןיא רעדיל ןביירש ,ךָאו ַא טנופ עכעלטע

 טינ ,טייקשידלעה ַא ןעוועג טְלָאװ סָאד טָא -- טירט ןוא טירש ףיוא הקיתשב

 ,(*/? תמא
 --רַאנַא יד ןוא ןטַארקַאמעד- לַאיצַאס יד ןשיווצ ףמַאק ןופ טייקטרעטיברַאֿפ יד

 ,דנאטשמוא םעד טָא ןיא גנורעלקרעד עזייוולייט ַא ריא טָאה ןטסיכ

 שּפיה ַא ןעוועג זיא ןרָאי ענעי ןיא ןטילבענ סטַארקָאמעדילַאיצַאפ ןדעי ןיא

 -ַאטָאט ןוא טייקנסיררַאפ רעשירָאטַאטקיד ןופ ,"טייקשיטסיוװעשלָאב , ןופ ?סיב

 סָאװ ,טסילַאיצַאס םעד טָא ןשיוװצ זַא ךיז טייטשרַאפ .טייקיצַארט רעשירַאטיל

 ןוא הלחמ-םזיוועשלָאב רעד טימ קיניזטסואוואבמוא םגנה ,טקעטשעגנָא ןעוועג זיא

 ידניירפ ,עטוג ןייק ןבָאה טייהיירפ רעטיירב רַאפ רעפמעק םעד ,טסיכרַאנַא םעד

 -רַאפ וצ ןעמוק טזומעג טָאה סע ,ןלעטשנייא טנעקעג טינ ךיז ןעגנואיצַאב עכעל

 -ךיז וצ וליפא ןוא ןטַאבעד עשירעגירק וצ ,ןעגנוניימ ןופ ןעננושיוטסיוא עטפרַאש

 םזיוועשלָאב רעד יו םעד ךָאנ עקרַאמ רעבָארג רָאג ַא ןופ גנודמיולרַאפ ןוא ןעיירעל

 טקעטשרַאפ ףיט ,ןטלַאהַאברַאפ ןעוועג זיא סָאװ תערצ עגנ ַא יו ,טישסיוא ןַא יו

 אפוג ןטסילַאיצַאס יד ךיז ןבָאה ,טיוה רעד ףיוא ןגָאלשעגסױרַא זיא ,םזינַאנרָא ןיא

 ןעזרעד טשרע ןבָאה ייז ,גנוטפיגרַאפ-טולב רעכעלרעפעג רעייז רַאפ ןקָארשרעד
 ןעמונעג ןוא ןקיניירוצסיוא ןָאטעג םענ ַא ךיז ןבָאה ןוא תאלוח עכעלרעפעג רעייז

 ערעייז וצ ןזיװעגסיױרַא ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד סָאװ טפַאשרעננעק יד ןפיירגַאב

 | | ,סענירטקָאד
 רע ,םזיפיצַאּפ ןשינָאלָאעדיא ןשיאיײטרַאּפ ןופ ןעוועג טייוו רעייז זיא .י ,ש

 -טנעעג רע טָאה ּפַאלק ןכעלרעטרעוו ןדעי ףיוא ,םולש-ףדור ןייק ןעוועג טינ זיא

 ,טפרַאדַאכ טינ ךיוא רע טָאה ענעשעק ןיא טרָאװגַאלש א ןכוז ןוא ,ייווצ םימ טרעפ

 ןעועג זיא קימעלָאּפ ןיא ןעּפ ןייז ,רעטסיימ-ןעּפ רעפרַאש רעד ןעוועג זיא רע

 ןטנענָאּפָא ענייז טעליוקעג שיאעדיא טָאה רע ןוא ,םיפלח סנטַאט ןייז ןופ רעפרַאש

 .תורּפכ ףיוא רוּפיכ-םוי ברע תופוע יד עטַאט ןייז יו

 סָאװ ,טפירשטייצ יד דלַאביװ ,ןטכילפ ענייז טסנרע רעייז ןעמונעג טָאה ,י ,ש

 בייוחמ יז ןיא "דניירפ רעטעברַא, ןעמָאנ םעד טנָארט םיא ןופ טריטקַאדער זיא

 יז סָאװ ,םעד טימ זיולב טינ סַאלק-רעטעברַא םוצ טפַאשדניירפ יד טָא ןזייווסיורא

 רעקיטפנוקוצ רעד ןופ דנַאל ןכָארּפשרַאפ ןיא ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ,ייז ןריפ טעוװו

 וצ טעטכילפרַאפ ךיוא זיא יז רָאנ ,טייהיירפ רעקידנעטשלופ ןופ ןוא עיכרַאנַא

 ןקיטולב רעייז ןנעק ןבעל ןכעלגעטנָאט ןיא ףמַאק רעייז ןריפ וצ רעטעברַא יד ןפלעה

 .26 רעזוג ,1892 ,יּפיֲֵא (*



 161ד ןפַאש טא ןפמעק ,ןבעל ץייז --- יקטװַָאגַאי .ש

 קרַאטש ןעמ ףרַאד ךיוא םעד טָא ןוא --- ,ךיוא ןוא ,טסילַאטיּפַאק םעד ,אנוש

 יד ןגעק ,רעלדניווש ןגעק רעטעברַא יד ןעמערישַאב ןוא ןציש ,ןטיה --- ,ןענַאטַאב

 ןברַאדרַאפ ןוא רענטרעגנייוו-ןָאינוי יד ןיא ןיירַא ךיז ןּפַאכ סָאװ ?ןסקופ עניילק,

 יד ןעמענוצּפָא ייז ןעעז ךעלדיירד ערטיכ ןוא ךעלציּפש ענעדײשרַאפ טימ ,ייז

 טזָאל סע רָאנ לפיוו ,געוו ןכעלרעמוא ןַא ףיוא ,ייז ןופ ןנירקסיורַא ןוא רעטעברַא

 "טנעה יד רעביא ייז ןבעג ןוא ייז ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה ףרַאד "פ"ַא, רעד ןוא ,ךיז

 ,טרָאװ םענעקָארשרעדמוא ןפרַאש ןייז טימ

 ַא קידנכַאמ .ןייארַאפ-רעדיינש ַא ןיא טקעדענפיוא ,י .ש טָאה לקילושז ַאזַא

 ידכ קיירטש םענערָאלרַאפ ַא טצעזעגרָאפ רענעי טָאה ,לַאקידַאר א ןופ םינּפ ןעמורפ

 ַא ןבָאה ןּפָארטנַאליפ ֹוצ ןעגנורילעּפַא-תונמחר ןוא קיירטש ןופ ךמס םעד ףיוא

 ןיא ךיז וצ ןזָאלּפָארַא טלעג עטרערָאנשעגנָא סָאד ןוא ןרערָאנש וצ טייקכעלגעמ

 ילַאיצָאס ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז שיקַאיעובצ טָאה ןַאמ-הרבח רעד טָא .ענעשעק

 -ַאלרַאש םעד טריקסַאמעד טָאה רע ,טעװענַאשעג טינ םיא טָאה .י .ש ,טַארקַאמער

 קנַאד ַא סולפנייא טַאהעג.טָאה סָאװ אנוש םד ַא טפיוקעגנייא ךיז טָאה ןוא ,ןַאט

 רענָאדנָאל יד תבוטל ןטָארטעגסױרַא רעירפ טייצ עשּפיה ַא טָאה רע סָאװ םעד

 ןייז ,םעטסיסציווש יד טכוזרעטנוא טָאה סָאװ עיסימָאק רעד ןיא רעטעברַא עשידיי

 ,(=*סנָאייל סיאול ןעוועג זיא ןעמָאנ

 ,ףיורעד טקוקעג טינ ,טעדניירפַאב אקווד ,י ,ש םיא טימ ךיז טָאה הליחתכל

 טּפָאלַאג רעטנוא "דניירפ רעטעברַא , רעד סָאװ ,םעד תמחמ עקַאט רשפא רעדָא

 ןביירש ןדַאלעגנייא םיא טָאה ,י .ש ,(**"טפמעקַאב רעטיב םיא טָאה עיצקַאדער

 רע טָאה שידיי ןייק ..."דניירפ רעטעברַא, ןרַאפ ןציטָאנ-רעטעברַא ךעלטנכעוו

 ןייש ױזַא סע ןכַאמ וצ ימ עטסערג יד ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןוא ..,טנַאקעג טינ

 | .(==+ךעלגעמ יו טוג ןוא
 -קַאדער סיקסוװָאנַאי .ש ןופ גנילטשרע רעד ,"דניירפ רעטעברַא 8 רעמונ ןיא

 ;סנָאיײל סיאול ףליה ס-.י .ש טימ ,טביירש ,ןריט

 ןביירש םוצ עביל סיוא ביירש ךיא זַא ןעניימ טינ לָאז רעזעל יד זַא ליוו ךיא,

 רעטעברַא יד זַא ,קעווצ םעד וצ ביירש ךיא (.,,טסנוק םשל טסנוק טינ זיא סע)

 עלַא רַאפ לָאמ ןייא ,ןליפ וצ רעכעלשטנעמ ןוא ןעקנעד וצ רעסעב ןעגנַאפנָא ןלָאז

 .סרעגייזטולב ערעייז טימ םינּפ לא םינּפ ןרעוו טכַארבעג רעטעברַא יד ןזומ לָאמ

 ןייז טייקיניילק ַא) ךיא ןעוו ,..טנעָאנ רָאג ןיוש זיא גנונעכערּפָא ןופ גָאט רעד

 ןשיװצ דיישרעטנוא ןייק טינ ךיא ךַאמ ,"רעטעברַא , ןופ דייר (ןדייר ןייז ןוא ךיא

 ענייק ,ןענָאיצַאנ ענייק ןריטסיזקע טינ ןפרַאד רעטעברַא ראפ ,ןטסירק ןוא ןדיי

 | / ."סעיגילער ענייק ךיוא ןוא ןסַאר

 זיולב יו רעמ ליפ זיא סָאװ סעּפע טימ סנָאײל סיאול טמוק רעמונ ןט9 ןיא

 םעד ביג .ןטעברַאפ םיא טָאה .י .ש סָאװ ףיוא ,"ץיטָאנ רעטעברַא , עכעלטנכעוו ַא

 .92 י- 191 זײז ,ב"צ .י ,ש (5*
 .152 'ז ,טרָאד (+*
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 .טכעלש טינ רָאג ןוא טביירש סע .טנַאה עצנַאנ יד רע טּפַאכרַאפ ,רעגניפ ןייא לווייט
 שּפיה ןייז וצ ןעניגרַאפ ךיז ןעק רע ,רע טלוכי ,רָאטקַאדער םעד ,.י .ש ,ןיבר ןטימ
 ווירב רענעפָא , ןַא ןופ רעביירש רעד טרעוו רע ,שיטסיליטס ןייפ ןוא טנעװקַאלע
 .(טנעמַאלרַאּפ ןופ דילגטימ) ".ּפ .מ ,ויגַאטנָאמ לעומַאס וצ

 | , ,,עגַאל רעייא טכיילגרַאפ ,
 -רַא עטרעגנוהעגסיוא בלַאה יד ןופ עגַאל רעד טימ ענַאל רעיא טכײלגרַאּפ,

 עטעשַאּפעגסיוא טוג ,עטעדיילקעג ןייפ ערעייא טכיילגרַאפ ,ןָאדנָאל ןופ רעטעב
 ;רעטעברַא םעד ןופ רעדניק ענעסילשענּפָא ןוא ענעסירעגּפָא ,עמערָא יד טימ רעדניק
 ַא רַאפ רָאנ טגירק ריא עכלעוו ,ןטכירעג עקידעקעמש ,ענייפ ערעייא טכיילגרַאפ
 -רַא רעד עכלעוו טימ ,רענייטש טימ טיורב ,שיילפ ענעקנוטשרַאפ יד טימ שַאנ
 ,רעדליב ערעייט טימ טריצרַאפ ,ץַאלַאּפ םענייש רעייא טכיילגרַאפ ;ּפָא טמוק רעטעב
 רעכעל יד טימ ,םענַאװ ןוא ןרעמיצטסַאנ ,ןרעמיצסע ,ןרעמיצפָאלש ,רעכעּפעט
 ,רימ טימ ןייז ןענַאטשרַאפנייײא ןזומ טעװ ריא ןוא . , .טבעל רעטעברַא רעד ואוו
 ריא זַא ןוא ,ךרע רעד ןופ למיה רעד יוװ רעטעברַא יד ןופ טייוו ױזַא טייז ריא זַא
 יד דָארג ןענייז ןסערעטניא ערעייא םערָאװ ,ייז טימ ןליפטימ טינ וליפא טנעק
 ,"ןסערעטניא-רעטעברַא יד ןופ עטצעזעגנגעקטנַא

 יד וצ , גנודנעוו א ,לווירב ןצרוק ַא טימ סנָאײל טמוק רעמונ ןט10 ןיא
 :"ןָאינוי-רעדיינש ןופ רעדילגטימ

 ...לעװ ךיא;

 ןטפערק עניימ ןיא סָאװ ץלַא "דניירפ רעטעברַא , םעד רַאפ ןָאט . . .לעװ ךיא,

 .טעוו "פ"א , ןופ רָאטקַאדער רעד זַא טנייצרעביא טסעפ ןיב ןוא ףָאה ךיא . .. . טייטש

 -לַאיצָאס םעד ןרעלקרעד וצ םוא "פ"ַא , ןטכילַאב רעזדנוא ןיא ץַאלּפ ןביולרעד רימ

 גנוקרעמנָא רעד ןיא םיא טרעפטנע רָאטקַאדער סלַא .י .ש ןוא ,.. ?םזיטַארקַאמעד
 : :עיצקַאדער רעד ןופ

 ץָארט זַא ןרעלקרעד ןוא טייהנגעלעג יד ןצונוצסיוא קיטיינ רַאפ ןטלַאה רימ,
 רעד טביילב ךָאד ,טסיכרַאנַא ןַא זיא ןלייצ יד טָא ןופ רעביירש רעד סָאװ םעד
 זָאס עלַא רַאפ ןפָא ןענייז ןטלַאּפש ענייז ,ןעוועג יװ םַארגָארּפ ןייז טימ ,"פ"ַא,
 ,"םַאנסיוא ןָא ןלוש עשיטסילַאיצ

 םיא טָאה סע ןוא ןבירשעגנָא ןיוש רע טָאה ווירב םענעּפָא ןייא דלַאביװ
 דענעפָא ןַא , רעמונ ןט11 ןיא .ןטירד ַא ןוא ןטייווצ ַא רע טביירש ,"טעבוילַאּפ ,
 ;קיטפערק ץנַאנ ךיז טלדיז רע ואוו ,"בר םעד ,רעלדַא ר"ד דנערעווער םוצ ווירב
 ןופ דרָאב רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד וצ ווירב רענעּפָא ןַא , רעמונ ןט12 ןיא ןוא
 :רע טביירש ווירב ןופ ףוס םוצ .?סנַאידרַאג

 דנַאטשמוא טינ ריא טייז . . , םידיגמ ןוא םינבר ענעגנודעג ערעייא עלַא טימ,
 ...רעטעברַא עׂשידיי יד ןשיווצ םזילַאיצַאס ןֹופ סערגָארּפ ןלענש םעד ןטלַאהרַאפ וצ
 רעד זַא ,גנוקעדטנַא עמענעגנַאמוא יד ןכַאמ טעוװ ריא ןעוו ,גָאט רעד זיא טייוו םינ
 ןוא ןגָארט טינ רעמ ךייא ?ליוװ ,ןטירעג גנַאל ױזַא טָאה ריא ןעמעוו ףיוא ,רעטעברַא
 .."ךיז ןופ ןרעדיײלשרעטנורַא ךייא טעוו רע זַא
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 ןוֿפ רעדיינש עֶלַא וצ ףורפיוא} ןַא סנָאייל ןיוש טקיש רעמונ ןט12 ןיא

 יב ,?דנַאלגנע

 קעװַא טפרַאו :רעדילנטימ-ןָאינוי יד וצ סנטשרע ךיא ריִלעּפַא רעבירעד ,

 ךעלצונ רָאנ ןעק ןרעדנַא םוצ רענייא סָאה רעייא ,ןעיירעקנַאצ עכעלנעזרעּפ ערעייא

 ןכְלעו ,קעווצ ןסיורג םעד בילוצ עלַא ךייא טקינייארַאפ ,דנייפ ערעייא רַאפ ןייז
 רענייא טסעפ ןטלַאה רָאנ ךיז טעוו ריא ןעוו ,ןכיירגרעד טנעק ןוא טפרַאד ,טליוו ריא

 יוזַא טינ ןענייז ןטפערק ערעייא זַא סרעטסיימ ערעייא טנייצ ןוא ןרעדנַא םעד ייב

 ..טלעטשענראפ סע ךיז ןבָאה ייז יו ,ךַאװש ןוא טרעטילּפשעצ

 רוטַאטש ןיא סנַאײל טסקַאװ .י .ש ןופ ןלַארטש עקידנעוטסטוג יד רעטנוא

 -קַארּפ, ,לּפעק םעד רעטנוא רעטעברא יד תוצע ןיוש טיג רע ןוא ,טפַאשנולק ןֹוא

 | ,רעמונ ןט14 ןיא "ןעקנואוו עשיט

 רַאפ ןֿפייווסיוא ןעמ לָאז ןעמעוו ,ענַארפ רעד וצ ןייגרעביא טציא לע ךיא,

 ןיא ךרַאמ נונעג ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ ןעמיטש רָאנ טזומ ריא . . . ןַאמ-טעטימָאק א

 וצ טייז טיירַאב קידנעטש ןלָאז סָאװ ןוא טפַארק-סגנוקנעד גונעג ןציזַאב סָאװ ,ּפָאק

 רָאנ ןבָאה טזומ ריא ,סע ןרעדָאפ ןדנעטשמוא ןוא טייצ יד ןעוו ,ךיז טימ ןרעפּפָא

 ערעייא ןפמעקַאב ֹוצ שזַארוק נונעג ןבָאה לָאז עכלעוו טייל-טעטימָאק עכלעזַא

 ,דניירפ רעבירעד ןוא , . , תונמחר ןָא ןוא ארומ ןָא סקניל ןוא סטכער סרענייזטולב

 ידכ ןָאט ץלא ןענעק ןוא ןלעוװ ,טסייו ריא עכלעוו יד ןלייוו רָאנ ריא טפרַאד

 /רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש טייקינייא רעייא ידכ ;ןקידיײטרַאּפ וצ ןסערעטניא ערעייא

 . ןכַאמ וצ

 ןופ גנודנירג רעד ןגעוו טכירַאב ַא רעביא רע טיג ,0 ,16 ,18 רעמונ יד ד ןיא

 | .טייללטימ ןוא ןטסירוטקַאפונַאמ ,םיטַאבעלַאב ןופ עיצַאיצַאסַא ןַא

 - -ֿפָא, רעקידנצנַאלג ןייז טימ סנָאײל טנייש ,22 ,21 ,19 ,18 רעמונ יד ןיא
 טייקיטעט ןייז רַאפ ןטוג וצ טנַאמרעד רע טרעוו רעמונ ןט23 ןיא רעבָא .טייהנזעוו

 ,חבצק קיירטס ןלָאצסיוא ןעמענ וצ גָאזוצ ןייז ןוא ,קיירטס-רעדיינש ןיא

 -ייַנׁש םעד ןופ רעריפ םעד ןסנָאייל ןופ נייטשפיורַא רעד רָאֿפ טמוק ןַאכ דע

 ."דניירפ רעטעברַא , ןיא ןָאינוי-רעד

 סואימ טושּפ ךיז טָאה רע זַא ,לענש ױזַא טינ שטָאכ ,טּפַאכעג ךיז טָאה .י .ש

 םיא ןפרַאװּפָארַא סָאד ןָא ךיז טבייה טציא ,ןסנָאייֵל ,עשזעטָארּפ ןייז ןיא טרַאנענּפָא

 טינ רָאנ ענייז וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה ,י .ש .עלקה-ףכ ןיא ןפרַאװניײרַא ןֹוא

 | ,רענייב ענעקורט

 טרעה סָאװ ,:ןעמָאנ ןרעטנוא לקיטרַא-טייל ַא ,י ,ש טביירש 25 רעמונ ןיא

 "? קיירטס-רעדיינש םעד טימ ךיז

 -רעד סנַאיל טָאה גנולמַאזרַאפ-רעדילנטימ ַא ףיוא יַאמ ןט30 םעד תבש;,

 ןענעק לָאז קירטס רעד ױזַא יװ ,לטימ ַא ןענופעג טָאה רע זַא ,טרעלק

 -,ןגָאז וצ ןסנַאײל טרעדָאפעגפיוא . , . עקינייא ןבָאה טסיזמוא . .  ןרעוו ןענואוועג
 ץֵלַא ןוא טרעפטנעעג סנָאייל טָאה ,"דוס ַא זיא סָאד , ,לטימ א רַאפ זיא סָאד סָאװ
 סָאװ ..,,טייקכעלטנפע רעד ןיא סױרַא טעוװ דוס רעד ןעוו ,ןייג ןרָאלרַאפ טעוו

 ינ רעװלוּפ-סָאש ַא זיא דֹוס רעד זַא ?טלעטשעגסױורַא ךָאנרעד ךיז טָאה רעבָא



 ןידה ָאג א בָא ודס

 טיובעג ןעוועג עדנע םוצ זיב גנַאפנָא ןופ זיא ןַאלּפ רעצנַאג רעד זַא ,ןעוועג טרעוו

 ."ןעגנונעפָאה עטסוּפ ףיוא

 :"ךובציטָאנ רעזדנוא , ןיא .י .ש טביירש רעמונ ןט26 םעד ןיא

 םעד רַאפ "דניירפ רעטעברַא םעד ףיוא ןרָאצמירנ ןיא זיא סנָאײל סיאול,;

 ,קיטש עטלַא ענייז ןכַאמ וצ ןָא טבייה רע ןוא ,ךָאװ רעקירָאפ ןופ לקיטרַא-טייל

 א סלַא "פ"ַא, םעד ןריטָאקיִאב ןייא ןוא ןעמַאדרַאפ ןייא ןיא טלַאה רע ,ךעלמענ |

 טינ טנַאה ןיא יז ןרָאט רעטעברַא יד זַא ןוא גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא עטכולפראפ

 יד ףיוא ןכירק טעװ סנָאײל יװ ,ןלעטשרָאפ ןיוש ךיז ןענעק רומ רעבָא ...ןעמענ

 ,"ןבָאה רימ סָאװ ,ןצנעדנָאּפסערָאק יד ןכעלטנפעראפ ןלעוו רימ ןעוו ,טנעוו

 ,ןסנָאיײל טַאר רעטייוו תורוש רָאּפ ַא טימ ,י ,ש ,רעביירש-"ךובציטָאנ , רעד

 רע ןעוו ,םכח ַא יוװ ןָאט טעוװ סנָאײל , :ןושל ס-.י ,ש ןיא ,ןָאינוי ןופ קעװַא לָאז רע

 ."ןָאינוי ןופ ךיז ןריטָאקיִאבקעװַא ךעלנעמ יו לענש ױזַא טעוו

 -סערָאק יד טקורדענּפָא ןענייז 1801 ,"פ"ַא, ןופ 29 ןוא 27 ןרעמונ יד ןיא
 יז טייג יז זַא ,26 רעמונ ןיא טגָאזעגוצ טָאה עיצקַאדער יד סָאװ סעיצנעדנָאּפ
 .ןרעמונ עקידנעמוק יד ןיא ןכעלטנפערַאפ

 רימ ,רעייש .,מ ןופ ןבירשעגרעטנוא ץנעדנָאּפסערָאק יד זיא 27 רעמונ ןיא

 | :נוצסיוא ןצרוק ַא זיולב ןעגנערב

 ןיא זיא סָאד םערָאװ ,קיירטס םער טליּפשרַאפ ןבָאה רעטעברַא יד . ,.,

 -ָארּפ ַא ןופ טריפעגנָא לדניווש א ןעוועג זיא סע ,ןעוועג טינ קיירטס ןייק ןצנאנ

 יד ןפלעה וצ ןעוועג טינ לַאפ ןייק רַאפ זיא טכיזבַא סעמעוװ ,רענגיל ןלענָאיסעּפ

 ןיא שיפ ןּפַאכ וצ ןעוועג זיא קעווצ רעצנַאג ןייז ,ןיינ ;רעטעברַא-רעדיינש עמערָא

 ירַאּפ ןקיזָאד םעד רעביא ןביירש וצ רעטייוו ךימ טלקע סע "'...ןרעסַאװ עננומ

 ,גנוטכַארַאפ ןוא לקע טימ ןרעקּפָא ךיז ןלעוו רעטעברַא יד זַא ,ףָאה ךיא ןוא ןיוש -
 -נייא טעװ ןָאינוי-רעדיינש רעד זַא ,ךיוא ףָאה ךיא ,רעריפ ןשירעריפרַאפ ַאזַא ןופ

 -סנָאיײל עכלעזַא זַא ןכַאמ טעוװ ןוא ןרָאװעג טכַארבעג זיא רע ענַאל רעכלעוו וצ ןעז

 ךעלגעמ טינ רעמ טפנוקוצ רעד ןיא ןלָאז ,טכַארבענ וצרעד םיא ןבָאה סָאװ .,סע
 ,"ןייז

 .רעליה סירעה ןופ ןבירשעגרעטנוא ץנעדנָאּפסערָאק יד זיא 29 רעמונ ןיא

 ;גוצסיוא ןַא ןעגנערב רימ

 ןוא טייקינייא רעזדנוא טכַאמעג בורח טָאה (סנָאײל) רעלדניווש רעד טא;

 םיא ןופ ןענעק רימ ןוא זדנוא ןָא טעּפעשטעגנָא ךיז רע טָאה עקוַאיּפ ַא ַא יו

 ,טבירַאב-ץנַאניפ ַא ןבעג וצ טרעדָאפעגפיוא םיא ןבָאה רימ .,ןרעוו .רוטּפ טינ
 ןגָאז וצ ןָא רָאנ טבייה רענייא ןעוו .ןעז טינ ןוא ןרעה טינ ןופרעד ליוו רע רעבָא

 יא טעװ גנַאל יו ,רעטעברַא ,ּפעלק ןטָאבוצנָא ןָא דלַאב םיא ןעמ טבייה ,טרָאװ ַא

 .ןקיטשינ ַאזַא ןופ סיפ יד טימ ןטערט ןזָאל ךיז ריא טעװ גנַאל יוװ ,דנילב ױזַא ,ןייז

 "? עלעשטנעמ

 :"ךובציטָאנ רעזדנוא , ןיא רימ ןענעייל 28 רעמונ ןיא

 סנָאיײל סָאװ ,טַאט "ערעביוז, עיינ לנָאּפש ַא טימ ןדנוא טלייט רעייש .,מ , - -
 טָאה ןוא סעקּפַאש עלַא ןיא ןעוועג רע זיא ,..,ןעגנַאגַאב (קירוצ) גנַאל טינ טָאה
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 26 וצ ןבעגעג רע טָאה טייל-טעטימָאק עקינייא .טנופ 21 עקידרעטייוו ןגָארקעג

 יד ןוא ,ןסעגרַאפ טָאה רע עכלעוו ןיא ,יד טסואוורעד ךיז ןבָאה ןופרעד .גניליש
 ןוא ךיז ןכַאמ ריא טעװ גנַאל יו ,רעטעברַא --- ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא עטכישעג

 ..."פשטנעמ אזא ןופ זָאנ ןרַאפ ױזַא ןריפ ךיז קידנזָאל ,דנַאש וצ ןָאינוי רעייא

 זיא יז רעבָא ,ןָאינוי-רעדיינש ןופ רעלדניווש רעד ,סנָאייָל הרדס יד זיא סָאד

 ַא טָאה שזיטסערּפ ןייז ,ץימש טּפַאכעג טָאה סנָאיײל ,טקידנערַאפ טיִנ טייוו ךָאנ

 ןיא .ןייארַאפ-רעדיינש םעד ןיא ץלַא ךָאנ טעװעטַאבעלַאב רע רעבָא ןטילעג לסיב

 יד ןָאט טציא ןלָאז סָאװ" לּפעק ןרעטנוא ?קיטרַא-טייל ַא ןַארַאפ זיא 43 רעמונ
 -ענַאש רע ,ןעמָאנ ןייז טימ ןבירשעגרעטנוא ,י .ש טָאה לקיטרַא םעד "? דעדיינש
 ,רעטעברא יד ןופ רעגירטַאב ןוא אנוש ןייז טינרָאג ןיוש םיא ןיא טעוו

 -עדרעמ עסיורג יד יו ןכַאמ ױזַא טקנוּפ טגעלפ לגינעק-רעדיינש רעד טָא
 ייז ןכַאל ןייֵלַא ןוא ...ןרעדנַא םעד ףיוא קלָאפ ןייא ןָא ןצעה סָאװ ןגינעק עשיר

 רַאפ ןוא סָאװ רַאפ קידנסיוו טינ ,םורַא ךיז ןסייר סָאװ ,םיענושמ יד רעביא

 סָאװ ,ךעלקיטש יד ,רעטעברַא ,ךיז טנַאמרעד ?טקַאפ ַא טינ ,דניירפ ,סע זיא ,ןעוו
 ,טייצ רעד רַאפ טפַאהלקע ןרעוו טעװ ךייא ןוא טליּפשענּפָא ךייא טימ טָאה עמ
 (196 יז ,טרָאד) ,"םענייא אזַא ןופ ןדנעלברַאפ טזָאלעג ךיז טָאה ריא ןעוו

 ןוא ךיז טיצ יז ןוא ,טקידנערַאפ ךיז טָאה סנָאייל השעמ יד רעדייא רעבָא

 רעטייוצ א .גרעבנעזַאר השעמ ַא ןַארַאפ ןיוש זיא ,דנע ןַא ןָא רָאג ךיז טיצ

 .ןָאינוי-רעטסוש ַא ןופ רַאטערקעס רעד ןעוװעג זיא סָאװ בנג ַא ןוא רעלדניווש

 1891 ןט-11 םעד רעבמעצעד טניימ סָאד ,'פ"א' רעמונ ןט-43 ןקיבלעז ןיא עקַאט

 םעד ןופ גנוקעדפיוא רעד טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ?קיטרַאטייל ַא ךיז טניפעג

 | ,לַאדנַאקס-גרעבנעזָאר

 רעד ,גרעבנעזָאר זַא ןַאמסַאלג .9 ןָא טזייו טפירשוצ רעצרוק ַא ןיא

 -ךיש ןוא-לויטש ןָאינוי םעד ןופ שטנערב טסיא ןָאדנָאל, ןופ רַאטערקעס

 ,עמוס רעטיורג א ףיוא רעטסוש יד טלדניװשַאב ךַאפנייא טָאה ?רעטעברַא

 טזייווַאב רע .טנופ 858 רעביא ונייהד ,ןטסנידרַאפ עמערָא ןוא תונשה ענעי טיול

 ןבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ ןטכירַאב-ץנַאניּפ יד ןופ ןעמונעג ןרעפיצ טימ הבנג יד

 -רעטנוא-ןובשח ןוא סרעטלַאהכוב יד ןֹופ ןבירשענרעטנוא ןוא רַאטערקעס ןופ

 | | ,רעכוז
 :עיצקַאדער רעד ןופ גנוקרעמנָא ןַא טמוק טפירשוצ רעד וצ

 -ברוד ןייֵלַא ןבָאה רימ ,טרָאװ ןפיוא- ןַאמזַאלג ,? טביילגעג טינ ןבָאה רימ,

 ןזומ ,ןרעױדַאב ןסיורג רעזדנוא וצ ,ןוא סנגיױבץנַאלַאב עטצעל ייווצ יד טקוקעג

 רַאפ רַאטערקעפ םעד ןגעק גנוקידלושַאב יד ןענופעג ןבָאה רימ זַא ןנָאז רימ

 -....גנורעלקרעד ַא זדנוא ןבעג וצ רַאטערקעפ םעד ףיוא ןרעדָאפ רימ ,,,קיטכיר

 טָאה , :זדנוא טלייצרעד .י .ש סָאװ טָא :ץיטָאנ רעד ןופ ןנלָאפ יד ןגעוו

 עמ :םיכירכת ןטיירגנָא סנטייצַאב ןיוש ךיז נעמ ךיא זַא ,ןסיוו טזָאלעג רימ ןעמ

 (* ,"לקניוו ןרעטצניפ ַא ןיא ץעגרע ןכַאמ קיטרַאפ ךימ טעוו

 .טרָאד (*
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 רעװַארב א ןעוװעג זיא רע ,ןקערשּפָא טזָאלעג טינ רעבָא ךיז טָאה .י .ש

 ףיורַא ,ןיארַאפ-רעטסוש םעד טָא ןופ גניטימ םעד וצ קעװוַא זיא רע ,רעפמעק

 ,טרָאװ סָאד ןעמונעג ןוא ענובירט רעד ףיוא

 טינ ,בָאה ךיא רעבָא ,ןדייר ךימ ןזָאל טינ טריבורּפ טָאה רַאטערקעפ רעד,

 זַא ,םעד טימ אקווד ןוא ,טקידנעעג עדער ןיימ ,ןטסעטָארּפ ענייז ףיוא קידנטכַא

 טצונענסיוא טָאה סָאװ ,בנג רעטושּפ ַא ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא רַאטערקעס רעד

 זַא ,גנוטרַאװרעד רעד ןיא טקידנעענ עדער ןיימ בָאה ךיא ,טייקנסיוומוא רעייז

 רעדָא ,רעקיטש ףיוא ךימ ןסיירעצ ןוא רימ ףיוא ןפרַאװפפױרַא ךיז טעוו רעצעמע

 ןענייז עלַא ,טריסַאּפ טינ ןבָאה ןכַאז עדייב רעבָא ,ןרעפטנע טעוװ רעצעמע זַא

 טָאה ,הּפצוח ןגָאז געמ ךיא רעדָא ,טומ ןיימ ,םינּפה .טפעלּפעג יו ןציז ןבילבעג
 םעד טימ טצונַאב ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןושל סָאד ןעמונעגקעווַא ןעמעלַא ייז ןופ

 (* ,"טקידעשַאבמוא ןוא ץנַאנ ץַאלּפ-גניטימ םעד ןזָאלרַאפ ןוא טנעמָאמ
 ,ןטלָאנענּפָא טָאה םיא ןוא ,ןבעל סָאד טלעטשעגנייא טָאה רע

 ןיא ןעיירעלדניוש טקעדטנַא .י .ש סָאװ לָאמ עטשרע סָאד טינ ןיא סָאד

 דיל ןופ סטיינ, יד ןיא ןעוועגנ ןיא לַאפ רעכעלנע ןַא ,גנוגעװַאב רעטעברַא רעד
 ןיא טלָאמעד רעבָא ,דילגטימ ַא יו טגנַאלַאב טָאה רע ווו .קרָאי-וװינ ןיא "רָאב

 ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה ,גנוגעװַאב רעד ןיא "חוכ, ןייק ןעוועג טינ רע

 זַא ,ןפמעק טינ ןעמ ןעק רעוועג ןָא .גייווש .ַא טכַאמענ ןוא עיצַאזינַאנרָא רעד

 ,קרָאי-וינ ןיא ,ךָאנ לַאפ רענעי רעבָא .טינ ןעמ טשטנעב ,בלול ןייק ָאטינ זיא סע
 ,ןשטנעמ יד ןעיורט ליפוצ טינ ןוא ךַאו רעד ףיוא ןייז וצ טכַאסענ םיא טָאה

 רעד ןיא ןטייהנגעלעגנָא-טלעג טימ ןָאט וצ ןבָאה עכלעוו ןטמַא ןעמענרַאפ סָאװ

 .ננונעווַאב רעשירַאטעלַארּפ

 :ןעועג ױזַא ,קרָאי-וינ ןיא ,טרָאד זיא השעמ יד |

 :תונובשח יד ןקוקוצכרוד טלייורעדסיוא םענייא ךָאנ טימ םיא טָאה עמ

 טנַאזענּפָא ךיז רַאטערקעס רעד טָאה ,רעכיב יד ןטעבענ ןוא ןעמוקעג זיא רע זַא

 םיא רַאטערקעס רעד טָאה ןענַאטשענוצ זיא .י .ש ןַא ןוא ,ןבענ וצ ייז םיא

 ןיא רעכיב יד טעװ רע ןוא "רענירנ, א זיא רע זַא טושּפ ןוא טסָארּפ טגָאזעג
 .ןעזנָא טינ ןגיוא יד

 -עג ךיא ןיב ןליוו םענענייא ןיימ ןנעק קרַאטש ןוא טרַאװרעדמוא ץנַאג,

 (65 'ז ,טרָאד) ,"ןַאמ רָאביײל ווא סטיינ , סיוא ןרָאװ

 זַא ,קנַאדעג רעד ןעמוקעג סלָאמַאד ןיוש רימ זיא לַאפ ןדעי ןיא רעבָא

 ןופ גנואיירפַאב יד ןיא סע עיסימ סעמעוו ,גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ךיוא

 רעכעלטפַאשלעזעג רעיינ ַא ןופ גנוטכירפיוא יד ןוא טייהשטנעמ רעצנַאנ רעד
 טנַאקעג סָאד טלָאװ עמ יװ ,רשכ ןוא רעביוז ױזַא ץלַא טינ זיא .גנונעדרַא
 (++ ,"ןשטניוו

 רעבָא ,קילושז םעד נירק ןרעלקרעד וצ ךַאוװש וצ ןעווענ רע זיא קרָאידוינ ןיא

 .157:156 ו"ז ,טרָאד (*
 .87 יז ,טרָאד (*



 178 |  ןפַאש א ןפמעק ,ןבעל ןײז --- יקסװָאגַאי .ש

 ךיז טָאה רע ןוא ,ףיקת רעמ טליפעג ךיז רע טָאה רָאטקַאדער סלַא ןָאדנַאל ןיא

 | ,םיבנג יד ןריקסַאמעד ןוא סנָאינוי יד "ןקינייר , ןעמונעג)

 ,רעײט ץנַאנ טלָאצַאב י ,ש טָאה ןעגנוריקסַאמעד עקיזָאד יד רַאפ רעבָא

 | | .ןבעל ןטימ טינ רעיש
 געו ןפיוא זיא רע .טנוװַָא ןיא ןיינ םורַא ךָאװטימ רעבָאטקָא ןטפניפ םעד

 ןטכיררַאפ ,ןרוטקערָאק יד ןענעייל סע טיינ רע ?,פ"א , ןופ עיצקַאדער רעד ןיא

 -ַאב םיא טָאה ןעמ טשרע ,ךָאו רעד רַאפ רעמונ םעד ןסילש ןוא ןזיירג-ץאז יד

 ןפָארטעג ןטלָאו ייז ןעװ, .ןזיא ןַא טימ ּפָאק םעד םיא טרעכעלעצ ןוא ןלַאפ

 א ךרוד יו (= ."רימ טימ ייברַאמ ןעוועג סע טלָאװ ,רעטייוו לָאצ ןייא טימ
 טעברַאעג ץלַא ךָאנ רע טָאה טעב ןיא קידנגיל רעבָא .ןבעל ןבילבעג רע זיא סנ
 -רעיורט רעד סיױרַא זיא רעטעּפש ךָאו ַא ןוא ,רעמונ ןקידנעמוק םעד ףיוא

 ןוא ,ךָאװ ןייא טלעפרַאפ טינ טָאה "פ"א, רעד .ןטַאטשלעדע דוד ךָאנ רעמונ

 .ןעיירפ ךיז םיאנוש יד טזָאלענ טינ

 ךיא בָאה טעב ןופ ןוא ,טעב ןיא ךָאו עצנַאג ַא ןניל טזומעג בָאה ךיא,
 ןעניישרעד ןענָאק לָאז יז זַא ױזַא ,גנוטייצ רעד רַאפ ןכַאמ קיטרַאפ ץלַא טזומעג

 ןענַָאק טינ ןלָאז םיאנוש עטלפייוצרַאפ ןוא ערעטיב ערעזדנוא ןוא ,טייצ ןיא

 םעד ןלעטשוצּפא ןעגנולעגנ ךָאוו ןייא רַאפ שטָאכ ייז ןיא סע ןַא ,ןעמירַאב ךיז

 (טרָאד) ."דניירפ רעטעברַא

 ךיז טָאה ,ןעלטימ-טלעג ןוא לגנַאמ ,תולד ,אנוש ןרַאבניזַאבמוא םעד רעבָא

 יטייצ ערעננעל ףיוא ןוא לָאמ עכעלטע " פ"א, םעד ןלעטשוצּפָא ןבענעגנייא אי

 .שדוח ןייא רעדָא ךָאוו ןייא יו םיכשמחה

 ,ָאד טינ טרעהעג גנוקרעמנָא יד רעבָא

 -ַאב וצ טניינעג ןיא .י ,ש ?רענעלש ןוא רעלַאפנָא רעד ןעוועג זיא רעוו

 -סוש עדנַאב סנרעבנעזָאר רעדָא סעקַאמורפ עשיטַאנַאפ יד ,ןדיי-לוש יד ןקידלוש

 ןוא טייצ רענעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ --- ,רָאג רעבָא .ןעננוי-רעט

 ןוא ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס יד ןשיווװצ ןעגנואיצַאב יד ןופ טייקנניוצעגנָא רעד רַאפ

 -יירש ,רעבענטיֹורַא יד ןשיוװצ ןופ םיאנוש עשינָאלָאעדיא ענייז --- ,ןטסיכרַאנַא

 .י .ש ."טלעוו עיירפ יד , טפירש-שדוח רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רענעייל ןוא רעב

 ,רעבָא ,ןיקמורפ .א ,טייל-הרבח סנָאייל יד עטקיטכעדרַאפ יד ןשיווצ טינ טנַאמרעד

 ןגעו ןוא ,(** עקילק סנָאײל ןופ רענייא ןָאטענּפָא טָאה טעברַא יד זַא טנכער
 -נַאפ, ַא ןיא סע זַא רע טלַאה ןָאטעג ןבָאה סע ןלָאז ןדיי עמורפ יד זַא םעד
 ."עיזַאט

 :טביירש .י ,ש סָאװ טָא

 ןופ ןעוועג ןענייז רעלַאפַאב עניימ זַא ,ןעקנעד טנָאקעג רעבירעד בָאה ךיא,

 לָאז ךיא זַא ,טנרָאװעג קירוצ-גנַאל ןיוש רימ טָאה סָאװ ,עדנַאב-גרעבנעזָאר רעד

 זַא ,ןעקנעד טנָאקעג ךיוא רעבירעד בָאה ךיא .הנושמ התימ ַא ףיוא ןטכיר ךיז

 ,190:189 זײז ,טרָאד (*

 .50'91 ז"ז ,ךוב י'טיצ ,טקמורפ .ַא (+



 ןידהָאג אב ַא = | | | ןדא

 יד ןעײרפַאב ןופ הווצמ יד ןעוועג םייקמ ןוא טרָאװ ןטלַאהעג ייז ןבָאה ךעלדנע
 ךיוא ,רעבָא ,בָאה ךיא .ןריא אנוש ןטסכעלרעפעג םעד ןופ גנוגעוַאב-רעטעברַא

 ךָארג ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ןופ טעברַא יד ןייז לָאז סָאד זַא ןעקנעד טנָאקעג

 "ירק ןיימ 'דניירפ רעטעברַא, ןרעמונ עקינייא ןיִא טקידנערַאפ ךיא בָאה טלָאמעד

 רעכלעוו ןגעו (ןװָאנַארַאב .מ ןופ טריטקַאדער) "טלעוו עיירפ, רעד ףיוא קיט

 (* ."טעטבינרַאפ טושּפ ייז בָאה ךיא זַא ,גנוניימ רעד טימ ןעוועג ןענייז ליפ

 לַאפ א טושַּפ זיא סע ,זָאלטנורג רעכיז ןעוועג זיא טכַאדרַאפ רעד ,אלימ

 -לַאיצָאס עטקיטכעדרַאפ טסיזמוא ןוא שלַאפ .יד ןוא םירשכב דשוח ַא ןייז ןופ

 טעוו טסיזמוא דשוח זיא סָאװ רעד ןוא רעדניק ערשכ ןבָאה ןלעװ ןטַארקָאמעד

 -עג ךיז טָאה'מ טייוו יו לָאמ קירעביא ןַא טזייוו סָאד (** ."ףָארטש ןייז ןגירק

 ,ןעגנודמיולרַאפ ןוא ןעגנוקידלושַאב עקיטייזנגעק ןיא ןטייצ ענעי ןיא ןייג טזָאל

 .ןיקסווָאנַאי .ש קנַאדעג ןפיוא ףױרַא ןענעק רָאנ לָאז דשח רעדליוו ַאזַא זַא
 -ירעד בָאה ךיא זַא ,רעננעק-ןעעדיא עניימ ןיא טנערבענ טָאה האנש אזַא

 (=*5 ,"טעברַא ?קיטש רעייז זיא סָאד זַא ,ןביילג טנָאקעג טוג ץנַאג רעב

 -רַאנַא יד ןֹוא ןטַארקָאמעדי-לַאיצַאס יד ןשיווצ ןעיירעסייר ןוא ןעיירעגירק יד

 .פ יוװ טייקכע?נעזרעּפ ערעביוז ַאזַא וליפא זַא טייוו ױזַא ןעגנַאנעג ןענייז ןטסיכ

 ,טעװענַאשעג טינ ךיוא קימעלָאּפ ןֹופ ץיה רעד ןיא ןעמ טָאה ןיקטָאּפָארק

 יעגנָא (1912-1840 לעצבעב טסוגיוא דנַאנידרעפ) רע טָאה ןעניקטָאּפָארק,

 י-רעּפ ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא סע יצ טינ ןסייוו רימ ...'ןַאטַאלרַאש רעשיטילָאּפ' ןפור
 -סער ןוא טכַאעג ױזַא ןרעוו דנייפ ןוא דניירפ ןופ לָאז סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא ןָאז

 קידנעלדיז ננוטייצ עטסקיצומש יד ,ןיקטָאּפָארק עסָאנעג רעזדנוא יו ,טריטקעּפ
 -ָארק .ּפ ןופ םַאנכיוא םעד טימ ,ןבעגוצוצ 'קיטיינ רַאפ טלַאה .,.ןטסיכרַאנַא יד

 םלוע םעד ןדיירנייא רָאנ ?יוװ ןוא ןילרעב ןופ .,,רענייא טמוק ָאד ןוא ,ןיקטָאּפ

 (1892 ,10 רעמונ ."פ"ט,) ,"ןַאטַאלרַאש רעשיטילָאּפ ַא זיא ןיקטָאּפָארק זַא

 יד ןיא ןעּפ רעד טימ שיטנַאטילימ-שירענירק יױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,י .ש

 ךיז טָאה סע ןעוו טניינעג שיטסיפיצַאּפ רעייז ןעוועג זיא ןטיירטש עקידטלָאמעד

 ןוא ןזייא קיטש ַא טימ םיא ףיוא לַאפנָא םעד ףיוא ןרינַאער ןנעוו טלדנַאהעג

 ןריגַאער וצ ןדַארעמַאק יד ןזָאלעג טינ טָאה רע .,.רעדעפ רענעלָאטש ַא טימ טינ
 ןלעטשניירַא טימ זיולב יו סערעקרַאטש סעּפע טימ טריגַאער טינ ןיילַא טָאה ןוא

 ."גנורעלקרעד עכעלנעזרעּפ , ַא 1892 ,20 רעמונ "פ"א, ןיא

 םעד ןופ שרעדנַא ןטייהלצנייא עקינייא ןיא ךיז טנעייל "גנורעלקרעד , יד

 ןוא טפָא ױזַא ןריטיצ רימ סָאװ ןרַאומעמ ענייז ןיא זדנוא טלייצרעד .י .ש סָאװ

 "גנורעלקרעד , רעקיזָאד רעד ןופ חסונ רעד ,רעמ ךָאנ .ךמוס ייז ףיוא ךיז ןענייז

 טסקעט םעד ןופ םיטרפ ןיא ּפָא טניינ (** ןרַאומעמ יד ןיא טכַארבעג טרעוװ יז יו

 .191 יז .ב יצ ,י ,ש (*

 .זצ ,תבש -- .סי ,אמוי (א*

 ,192 יז .ב יצ .י ,0 (א5*

 ,190 יז ב"צ .י .ש (5
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 ,"פ"א , ןיא טכעלטנפערַאפ זיא רע יו

 ןסילש ןכָאנ עיצקַאדער ןופ טייג רע זַא .י .ש זדנוא טגָאז ןרַאומעמ ענייז ןיא
 -קַאדער ןיא טייג דע ןַא ,טייטש "פ"א , ןיא 'גנורעלקרעד, רעד ןיא ,רעמונ םעד
 ןרַאומעמ יד ןיא ,ץַאז ןטצעזענפיוא ןיא סעיצקערָאק עקיטיינ יד ןכַאמ טשרע עיצ
 'ננורעלקרעד, רעד ןיא ,רענייזַא ףלע יו ןבענעגנָא לַאּפנָא ןופ העש יד טרעוו
 ,טנווַא ןיא ןיינ יו ---

 רע ןעוו ,,גנורעלקרעד , יד טסַאפרַאפ טָאה .י .ש תעב ןַא רעשמ ןיב ךיא
 -לצנייא יד טקנעדעג רעסעב רע טָאה ,שינעעשעג רעד ייב שממ ןענַאטשעג זיא
 .ןבעגעגרעביא רעכעלטקניּפ טָאה רע ןוא לַאפנָא ןופ ןטייה

 ,"ם"א, ןיא ןבענעג טרעוו רע יו חסונ רעד זיא טָא
 | :"גנורעלקרעד עכעלנעזרעּפ ַא,

 -ַאדנַאברַאפ ַא טימ טעב ןיא קידנניל ךיוא ךיז טלציוו רע) לטעטש ןיא
 ,גנַאלס א טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה (,..טינ לטעטש ןייק ראג זיא ןָאדנָאל ,ּפָאק ןטרישז
 רעטסעב רעד ןייז ןלעו ,ךיא ביילנ ,תורוש עקיזָאד יד ,טיוט ןיוש ןיב ךיא זַא
 עטכישעג יד .ןעגנַאלק ערעדנַא עליפ יו ,תמא ױזַא זיא גנַאלק רעד ןַא ,זײװַאב
 ,טנװַא ןיא רענייזַא 9 ךָאװטימ (1892 'טקָא רעט-פ) ןקירָאפ ,עקידננלָאפ זיא
 ןלַאּפַאב ןטניה ןופ ךיא ןיב ,רוטקערָאק יד ןכַאמ וצ עיצקַאדער יד ןיא קידנעייג
 ענעי ןענייז ,ּפָאק ןיא ְךָאל ַא רימ קידנכַאמ .ןשטנעמ עדנַאב ַא ןופ ןרָאװעג
 ,רימ רַאפ גנולצולּפ ױזַא ןוא ?לענש ױזַא ןעשעג זיא סָאד ,ןפָאלעצ ךיז ןדלעה
 -רָאֿפ ךיז ןעק עמ ,ןעזעג טינ ןשטנעמ ענעי ןופ רעטכיזעג ענייק בָאה ךיא זַא
 -עדיו ךיא ןיב טציא רעבָא ,סַאּפש ןייק טינ זיא ּפָאק ןיא ךָאל ַא זַא ,ןלעטש
 ,ןײטשרַאפ ןיוש ןלעוו ץניווָארּפ רעד ןופ ןסָאנעג יד זַא ,ךיוא ביילג ךיא ,טנוזעג
 -רַאפ ןלעו רענעייל יד ,טייצ ןיא גנוטייצ יד ןטלַאהרעד טינ ןבָאה ייז סָאװ רַאפ
 -טקניּפ ױזַא ןייז טנעקעג טינ טָאה 'דניירפ-ד'ברַא, ןופ גנוריטקַאדער יד זַא ןייטש
 -לוּפ ןייז וצ ךָאו רעקידנעמוק זיב ףָאה ךיא סלַאפנדעי .ךעלנייוועג יו ךעל
 ."טציא ןיב ןעגנַאגעננָא זיא יז יו ,טעברַא ןיימ ןצעזוצרָאפ קיאעפ קידנעטש
 | ,יקסווָאנַאי .ש ןבירשעגרעטנוא

 -נַא ןופ !רעכַאװש' ,סיוא טינ רעמונ רעד טעז ?תוניבמ , רעזדנוא טיול
 | ,גנַאגרָאי ןקיבלעז ןופ ןרעמונ ערעד

 -רַאֿפ יד ,סרעסעמכעטש היוא ןעוועג ,י .ש זיא ןטַארקָאמעדי-לַאיצַאס יד טימ
 .,ררע רעד ועטנוא ןופ יו ןכַארגעגסיױא רע טָאה סנָאינוי יד ןיא עטמַאַאב ענעברָאד
 ץנענייא יד טימ ךיוא רעבָא .ץָאלקדנַאש םוצ טלגנָאנענוצ ןוא טקעדעגפיוא ייז
 . טנַאלקעג קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ,ןעמוקוצסיוא ןעוועג טכייל טינ םיא ןיא ןסָאנעג
 .טלעטש רע סָאװ ,םעד ןיא טּפיוהרעביא ןענַאטשַאב זיא ענַאלק יד .םיא ףיוא
 עטסטנעֶאנ יד ןופ וליפא גנוניימ רעד טימ טינ ךיז טנכער ןוא ךיז ףיוא רדסכ
 טָאה רע .טפירש יד ןטלַאהוצפיוא ףיוא עטצעל סָאד קעװַא ןביג סָאװ ,ןדַארעמַאק
 טינ סע ןבָאה םירבח יד ןוא טנַאה רעקרַאטש-וצ ַא טימ עיצקַאדער יד טריפעג
 ,ןעניקטָאּפָארק .פ רַאפ טרסמרַאפ וליפא םיא ןבָאה ייז .ןדייל טנעקעג

 ןבעגעג ןפוא ןלעדייא ץנַאג ַא ףיוא רימ (ןיקטָאּפָארק רעטָאיּפ) רע טָאה,
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 ליפֹוצ ןיוש ?עטש ךיא זַא ,שיגרענעדוצ ?סיב ַא ןיוש ןיב ךיא זַא ,שינערעהוצנָא

 "מוא רעייז ןסָאנעג יד ,ךעלריטַאנ ,טכַאמ סָאד ןוא ,גנוניימ רענעגייא ןיימ ףיוא

 (* ,"טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקיאעפ ןיימ ןצעש טינ ןלָאז ייז ךיוה יו ,ןדירפוצ

 טלָאװ סָאד .טיבעג ןייז ףיוא רעטלַאװ ןוא רעטלַאש א ןעוועג זיא .י .ש - | :

 ,ענובירט ַא ךיז טפַאש ,לַאנרושז ַא טעדנירג ןייֵלַא רע ןעוו ,טכַאמעגסיוא .טינרָאג

 "נוא רעשידָאירעּפ רעשירַארעטיל ןייז רַאפ עציטש ןטעב רע טמוק ךָאנרעד ןוא

 רעבָא ןיא סָאד ,קימיטשנייא ןעעדיא ענייז טימ ןענייז סָאװ יִד ןופ גנומענרעט

 ןעמונעגרעביא קידנעטש טָאה רע .ן-י .ש טימ לַאפ רעד ןעוועג טינ לָאמ ןייק

 ,"טיײהרַאװ, רעד ךייש ןיא סָאװ ןעוועג זיא ױזַא ,ןריטקַאדער םוצ ןטפירשטייצ

 -טייצ יד .''טייקיטכערעג, רעד ךיוא וצ רעטעּפש ,",ש"אפ, רעד ,"םפ"א , םעד

 .ןויטקעלַאק ֹוצ טגנַאלַאב ןבָאה ייז ןוא רעירפ ןופ טריטסיזקע ןבָאה ןטפירש

 טַאהעג ןיוש טָאה ,ןריטקַאדער םיא ןעמונעג ךיז טָאה .י .ש ןעוו ,"פ"א , רעד

 .טידערק ןייז וצ ןטסנידרַאפ עסיורג ןוא רָאי סקעז ןופ עטכישעג ַא ךיז רעטניה

 .ֹוצ ןייֵלַא סע טיג ,י ,ש ןוא
 - רערָא "בולק-סגנורליב רעטעברַא 'צַאנרעטניא,) בולק רעד סָאװ טעברַא יד, |

 טינ רענעייל םעד ךיא ףרַאד ,טייצ רענעי וצ ןָאטענפיױוא טָאה (בולק-סַאג רענרעב

 ,ןלייצרעד םעד ןנעוו ?יפ

 -טנכעוו ךָאנרעד ,ךעלמַאנַאמ ןענישרעד "פ"א, רעד זיא רָאי עטשרע סָאד

 -עגפיוא טָאה ,"פ"א, רעד סָאװ .,.ןטייז 8 ןיא ךָאנרעד ןוא ןטייז 4 ןיא ךעל

 ,טייצ עצנַאג יד ןעוועג טרָאד זיא סָאװ ,תודע סלַא ךיא ליוװ ,עקירעמַא ןיא ןָאט

 ןעװעג רע זיא םרָאד ךיוא זַא ,ןקיטעטשַאב ,ןענישרעד זיא "פ"א , רעד טניִז

 ןוא םזילַאיצַאס ןופ רענרעק יד טיײרּפשרַאפ טָאה סָאװ ,ןַאנרָא רעקיצנייא רעד

 ןופ טנעיילעג ןרעוו ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצַאס רענַאקירעמַא עקיטציא יד ןעוו

 -נַאד וצ ליפ רעייז ייז ןבָאה ,רעטעברַא עקידנדייר-שיריי רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט

 (ופ רעמונ ,1981 .ייפ"א, .י .ש) ,"פ"א, םעד רַאפרעד ןעק

 סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ןיקסװָאנַאי .ש ןיא ךורּפשרעדיװ רעד

 טסילַאודיװידניא רעטריזילַאטסירקעגסױא ,רעטקידנורעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רע

 -נַאגַאּפָארּפ ןוא טסילַאנרושז ַא יו ,שינָאלָאעדיא ןוא ,שינָאלָאכיטּפ ךעלנעזרעּפ

 -רַאנַא רעקיטנעצָארּפטרעדנוה א רענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעווענ רע זיא טסיד

 יו ןזיועגסױרַא םיא ןיא ךיז טָאה דנַאנַאנגעק םענענייא םעד ,טסינומַאק-טסיב

 יו יז ןריטקַאדער ןוא טפירש ענעגייא ןַא ךיז ןפַאש וצ טָאטשנַא ,רָאטקַאדער ַא|

 ןוא רעביירש ַא יו תוהוכ ענעגייא ענייז ףיוא ךיז קידנזָאלרַאפ ,טייטשרַאפ רע

 ַאּפָארּפ רעז ךדוד ךיז טעװ רע .סָאװ םידיסח יד ףיוא ןוא רעקידיירּפ-רענדער

 .ןטפירשטייצ ןופ סעלעטש-רָאטקַאדער ןעמונעגנָא אקווד רע טָאה ,ןברעוורעד-עדנַאג

 ויטַאיציניא רעד ףיוא ןפַאשעג ןעגנומענרעטנוא עוויטקעלַאק ןעוועג ענייז סָאװ

 -רֶא עכעלטפַאשנסָאנעג ,עכעלטּפַאשלעזעג יד טָא אקווד .ןענָאזרעּפ ערעדנַא ןופ

 -עג ןטלָאװ ייז יו ,הקזח דיב טריפעג עקַאט ןוא ןריפ טלָאװעג רע טָאה ןענַאג

 .172 יז ,טרָאד (*/
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 -ירק ןוא ןסורדרַאֿפ ,ןעגנובייר ןייז-םרונ טזומעג טָאה סָאד  .ענענייא ענייז ןעוו

 :טרָאװטנַארַאפ עויטקעלָאק ַא טרעדָאפ גנומענרעטנוא עוויטקעלָאק ַא .ןעיירעג
 ;שיטַארקַאטױא ,שיריחי ןצנַאנ ןיא ןרעו טעטלַאװרַאפ טינ ןעק יז ,טייקכעל

 רע טָאה ןריטקַאדער םוצ טפירשטייצ ַא ןעמונעגרעביא טָאה .י .ש ןעוו

 רע .עריא סרעגָאזהעד "?עלענָאיצידַארט , יד ריא טימ ןעמענרעביא טלָאװעג טיג

 -ַאּפָא ןפַאשעג ןוא טעוועטנובעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,טרירָאנגיא ןיטולחל ייז טָאה

 ...סעיציז

 .די

 טנַאטַאבעד ,טַאנעלעד -- .י .ש
 נָאק רעטעברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעטייווצ רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1891 ןיא,

 (* ,"עינלעב ,לסירב ןיא סערג
 ךיז ןבָאה ייז .טאהעג טינ םימי תכירַא ןייק ןבָאה ?ןלַאנָאיצַאנרעטניא , יד

 בילוצ יצ ןלַאפעגרעדנַאנופ ךָאנרעד ןוא טייצ עסיוועג ַא טרינָאיצקנופ ,טרימרָאפ

 ד בילוצ רעדָא ,?לַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע , רעד יוװ ןעיירעקנַאצ עכעלרעניא
 םזיטָאירטַאּפ טושּפ םעד ןוא רעקלעפ יד ןופ ,תומחלמ ,רעקיטכיר ,ןעיירעגירק
 -למ תעשב ןוא טלעטשעננעמַאזוצ םיא ןבָאה סָאװ ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ןֹופ

 -עג לַאנַאיצאנרעטניא ױזַא טינרָאג ןענייז ייז זַא טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה המח

 -עגסיױרַא ןבָאה ייז יו ןוא ןזיווענסיוא הליחתכל ייז ךיז טָאה סע יו טמיטש
 | ,סעיצַארַאלקעד ?ענעריּפַאּפ , ערעייז ןיא טכַארב

 קנַאדַא ,1864 ןיא ןרָאװעג טעדנירנעג זיא ?לַאנַאיצַאנרעטניא רעטשרע , רעד

 -עטשסיוא-טלעוו רעד ףיוא טנגעגַאב ךיז ןבָאה רעײטשרָאפ-רעטעברַא סָאוו םעד

 ךיז ןבָאה סָאװ רעטעברַא עשיזיוצנַארפ ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןנָאה ןטרָאד ,גנול
 ןענייז סָאװ רעטעברַא עשילננע ןוא ןענָאדורּפ ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענופעג
 / ןבָאה ייז ןוא ,ןעגנוסַאפפיוא עלַאיצַאס סנעואַא טרעבָאר ןופ טסולפנייאַאב ןעוועג

 ןיא טנַאה א טַאהעג טָאה סקרַאמ ?רַאק .,ךיז ןשיווצ גנודניברַאפ ַא סעּפע ןפַאשעג

 טָאה ןוא סערגנָאק םעד רַאפ עדער-םַארגָארּפ יד ןבירשעגנָא טָאה רע .גנודנירג רעד

 -סױרַא ןבָאה סָאװ ,טַאר-לַארענעג ןרַאפ ןטוטַאטס יד ןטעברַאסיױוא ןפלָאהעג ךיוא

 יז ןטלַאה ןֹוא ןעלדנַאה ֹוצ יוװ "סעיצקעס , יד ֹוצ ןריטקיד וצ ץנעדנעט ַא ןזיוועג
 נייז ןוא סקרַאמ ,טַאר-לַארענעג ןופ ,טרינילּפיצסיד ףייטש ,ערטשומ רעד רעטנוא
 א טינ רעיש עכעלטייהנייא עטריזילַארטנעצ ַא ןפַאש טלָאװעג ןבָאה רעגלָאפכָאנ
 ןלָאז סָאװ ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא רעטעברַא ןופ עיצַאזינַאגרָא עטריטנעמיגער
 ,"ןלַארענעג ,-רעטעברַא יד ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןרישרַאמ

 - 3156.  יז ,טרָאד (*

 ,199 'ז ,ב"צ ,י ,ש (*
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 ןופ רעריפ-רעטעברַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןיא

 ,עילַאטיא ןוא ןליוּפ ,דנַאלשטייד ,ךיירקנַארּפ ,דנַאלגנע

 .רעדילגטימ ןופ סקואוואוצ ַא ןָא טזייוו 1870 זיב 1864 ןופ דָאירעּפ רעד

 טָאה 1870 ןיא .רעדילגטימ 70,000 ךרעב טימ ןרָאװעג טכַאמעג זיא בייהנא רעד

 ,עיגלעב ןיא סעיצקעס טימ ןָאילימ ןבלַאה ַא וצ בורק רעפעגמוא טלייצעג ןיוש ןעמ

 יד ןוא עינַאּפש ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןיא ,ץייווש רעד ןיא ,קרַאמענעד ,דנַאלָאה

 ןוא ןלױּפ ,דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע וצ בָאנוצ ןיא ןטַאטש עטקינייארַאּפ

 רעד .טפנוקנעמַאזוצ-סגנודנירג ןטשרע םעד טניואווענייב ןבָאה סָאװ עילַאטיא

 "ןרגירעטעברַא עשיטילָאּפ ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא לַאנַאיצַאנרעטניא

 םעד טציטשעג ןבָאה סָאװ ןענייארַאפ עלַאנָאיסעּפָארּפ ןופ ךיוא ןוא ןעננוריּפ

 רעד טימ טריאיליפַא ןעוועג טינ ייז ןענייז לַאמרָאפ שטָאכ ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 .עיצַאזינַאגרָא

 רעזירַאּפ יד טציטשענ לַאנָאיצַאנרעטניא ןֹופ רעריפ יד ןבָאה 1871 ןיא

 טא טימ םכסה ןיא ןעוועג טינ ןענייז ןטסינָאינוי-דיירט עשיטירב יד ."ענומָאק

 ןיא .ןניוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז ןוא גנולדנַאה רעלַאקידַאר ליפ וצ ייז רַאפ רעד

 ירַאפ ןעמ טָאה "ענומָאק רעזירַאּפ , רעד ןֹופ גנוקירדרעטנוא רעד ךָאנ ךיירקנַארפ

 | ,גנוזיילפיוא רעייז וצ טעמכ זיב סעיצקעס יד טנלָאפ

 יד ןשיוװוצ ןעיײרעקנַאצ יד תמחמ גנוטלַאּפש יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1879 ןיא |

 יד ןֹוא עיצַאזלַארטנעצ ןֹוא םזילַאיצַאס-טַאטש ןוא ןסקרַאמ ןופ רעגנעהנָא

 ןעגנורעדָאפ ןוא םזילַאיצַאס ןכעלטייהיירפ ןוא ןינוקַאב ליַאכימ ןופ רעגלָאפכָאנ

 יד ןסָאלשעגסיוא ןעמ טָאה 1872 ןיא ,סעיצקעס יד רַאּפ סעימָאנַאטױא ןופ

 ןעמ טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןופ ריטרַאװק-טּפיוה יד ןוא ,ןטסינוקַאב

 ןיא ןעגנַאנעגסיוא רע זיא ָאד ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טריפעגנרעבירַא

 יקעס עשטייד קיצנַאװצ ַא ןופ רעטערטרַאפ ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ייב , ,1876 ילוי

 טזיילעגפיוא ךעלטנפע לַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע רעד זיא עיפלעדַאליפ ןיא סעיצ

 ךיילג ןרינָאיצקנופ וצ טרעהעגפיוא שיטקַאפ רע טָאה עּפָאריײא ןיא ,(*"ןרָאװעג

 לַאנַאיצַאנרעטניא רעד טָאה ךעלקריוו זַא ױזַא 1872 ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ

 ןקרַאטש ַא טזָאלעגרעביא רעבָא טָאה רע ,רָאי טכַא יו רעמ טינ טרינָאיצקנופ

 ,רעדנעל ענעדיײשרַאפ ןיא ןעגנוגעװַאב-רעטעברַא יד ףיוא סולפנייא

 ךָאנ רֶאי ןציירד טימ טעדנירגעג ךיז טָאה לַאנַאיצַאנרעטניא רעטייווצ רעד

 יָאס,עשטייד יד .זירַאּפ ןיא 1889 ןיא ה"ד ,ןטשרע ןופ זיילפיוא ןלַאמרָאפ םעד

 ןופ שרוי ןעמיטיגעל םעד יװ ןטכַארטַאב טלָאװעג םיא ןבָאה ןטַארקָאמעדילַאיצ

 עשישטייד יד לדיפ ןטשרע םעד טליּפשעג טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייווצ ןיא ,ןטשרע

 -נעט עריא טימ ,ןילּפיצסיד-עמרַאזַאק ריא טימ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 לַאנָאיצַאנרעטניא רעד טָא ,עיצַאטנעמיגער ,עיצַאזילַארטנעצ רעגנערטש ןופ ןצנעד

 סנעמעוו ןעײטרַאּפרעטעברַא עשיטילָאּפ ןופ לעטשפיונוצ ַא רקיעב ןעוועג זיא

 ןיא ךיז ןקילײטַאב ףיוא טצענערנַאב ךעלסילשסיוא טעמכ ךיז טָאה טעטיוויטקַא

 .כפ 'ו ,ךוב .טםיצ ,ןאהאק ףסוי (+*



 ודפ ןפַאש טא ןפמעֶק ,ןבעל ןייז -- יטסװַאנַאי .ש

 ןבָאה סָאו ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןופ ןוא ,ןטנעמַאלרַאּפ עזַאושזרוב יד
 זַא ױזַא ,ןעײטרַאּפ עקיזָאד יד ןֹופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענופעג בור'ס ריז
 םיא ןיא .ןרעוו-ןריובעג עמַאס םייב גנַאנרעטנוא םוצ טּפשמרַאפ ןעוועג זיא רע
 ,עינַאלָאעדיא רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ ןעננוטכיר יירד ןטלַאהעגנייא ךיז ןבָאה
 -ָאיצולָאװער עמערטסקע ,רדח סנייטשנרעב ןופ ןטסינָאיזיװער ןעוועג ןענייז סע
 טָאה סָאװ יקסטיוק ?הַאק ןוא ,ןינעל יַאלָאקינ ןֹוא גרובנעסקול עזָאר יו ןרענ
 ןעועג זיא ןוא שיטַאנַאפ גונעג ןעוועג רעבָא זיא רע ,רעטנעצ םעד ןעמונראפ
 רע רעד .ןטסינָאיזיװער ןטסיסקרַאמ יד םרח ןשיגָאלָאעדיא ןיא ןנייל וצ טיירג
 רעד ,עדנַאנַאּפָארּפ טימ טּפיוהרעביא ןעמונרַאפ ךיז טָאה לַאנַאיצַאנדעטניא רעטש
 גנורינידרָאָאק רעד טימ רקיעב ןבעגענּפָא ךיז טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא רעטייווצ
 ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ןופ סעיצקַא עשיטילָאּפ יד ןופ

 לַאגָאיצַאנרעטניא ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה עיצַאזינַאגרַא עקיזָאד יד םגה
 ןוא ,ןצנעדנעט ןוא ןטנעמיטנעס עשיטסילַאנָאיצַאנ טרינימָאדערּפ ריא ןיא ןבָאה
 -ַארקָאמעד-לַאיצַאס עשטייד יד טּפיוהרעביא ,ןעײטרַאּפרעטעברַא עשיטילַאּפ יד
 ,טרָאס ןטסבערג ןֹופ םזיניווָאש טימ טקעמשעגנָא טוג ןעוועג ןענייז ,ײטרַאּפ עשיט
 דייר עקידנעניימ טינרָאנ טימ ,עינָאלָאעזַארּפ טימ טרימשַאב זיולב טָאה ןעמ סָאװ
 טקנופ ןטסכעה םייב לַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע רעד ,טעטירַאדילָאס רעקלעפ ןגעוו
 ןופ ,טגָאזעג ןיוש ןביוא יו ,טפַאשרעדילגטימ ַא טָאהעג טָאה גנואיידעג א ןופ
 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ לַאנַאיצַאנרעטניא רעטייווצ רעד .ןָאילימ ןבלַאה ןגרַאק ַא
 ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ ייס ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ייס סעיציאזוגאגר א ןסַאמ
 דמחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ,גנולקיװטנַא ןייז ןופ טקנוּפ ןטסכעה םייב טָאה
 זיא ןלָאצ ןיא ,ה"ד ,ןענָאילימ ףלעווצ ַא ךרעב ןופ טפאשרעדילנטימ א טנַאמרַאפ
 .רעטשרע רעד יוװ קרַאטש ןוא ךייר ױזַא לָאמ קיצנַאװצ ןוא ריפ ןעוועג רע

 טָאה ןסקרַאמ ןופ גנוקריו רעד רעטנוא לַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע רעד
 ,"טָאר-לַארענעג , ןסייהעג טָאה סָאװ ןַאנֹרַא ןקידנריּפנַא םעד ךרוד ,טימעג ךיז
 .סעיצקעס עֶלַא טייקטריטשומענסיוא ןוא טײקמַאוכרָאהעג רעלופ ןיא ןטלַאה וצ
 רקיעב ןיא רע תמחמ ,ןבָאה טנעקעג טינ סעיציבמַא עכלעזַא טָאה רעטייווצ רעד
 רע ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עקיגנעהּפָאמוא ןופ רָאטַאנידרָאאק ןימ 8 ןיולב ןעוועג

 טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךורבסיוא םייב סָאװ ,עיצַאיצָאסַא עזיול א ןעוועג זיא |
 | .ןטָאשעצ ךיז רע

 -רָאפ ןיא סָאװ סערגנָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד םייב דניצַא ןטלַאה רימ
 .1801 ןיא ,לעטירב ןיא ןעמוקעג

 -עלעד יד ןסילשוצסיוא ןעוועג ןיא סערנגנַאק םעד ןֹופ טקַא רעטשרע רעד
 עשיטסיכרַאנַא ענעכַארּפשעגסיױא ןופ רעטערטרַאפ יו ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןסַא;
 טריפענכרוד זיא גנוסילשסיוא עקיזָאד יד זַא ךיז טייטשרַאפ .סעיצַאזינַאנרַא
 -ָאמעד-לַאיצַאס רעשטייד רעד ןופ קורד ןוא וויטַאוציניא דעד רעטנוא ןרָאװעג
 ,ןטסיכרַאנַא יד ןופ םיאנוש עטסרעטיבױַאפ יד ,עיטארק

 טלאוװעג אקווד ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה סָאװ בילוצ ךיז טלעטש ענַארפ יד
 יד ףיוא , ןעגנוטלַאּפש יד זַא ןטלַאהעג ןבָאה ןיילַא ייז ןעוו ,ןעגנירדניירַא ןיהא
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 ַא סורַא ךיז טזייוו סע ןוא גנוניישרעד עטנוזעג ַא זיא ןּפורג יד ןיא ,"רעטרע

 ןא ןגעו תודע טגָאז סע ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ טייקפייר ןופ סָאפ עסיוועג

 ןעגנוטלַאּפש ביוא ,ןעננומענַאב ןוא ןעגנואיושנָא ערעייז ןופ גנוריזילַאטסירקסיױוא

 ןַא ףיוא ךעלדעש ןייז ייז ןלָאז סָאװ רַאפ בָאטשסָאמ ןלַאקָאל ַא ףיוא טונ ןענייז

 | ? םענרַאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 ;ןטקַאֿפ עקידנעיירפרעד טסכעה רַאפ ןעגנוטלַאּפש יד טָא ןטכַארטַאב רימ ,

 ןענייז רימ לייוו --- טרעיינ ,למוט ןוא גירק ןופ רעבָאהביל ןענייז רימ לייוו טינ

 עקיזָאד יד ןיא ןוא ! ןעקנעד ןעיירפ ןופ ,גנורעלקפױא ןופ ,סערגָארּפ ןופ רעבָאהבילי

 עשידיי יד ןופ סערגנָארּפ ןקיטסייג םעד ,ךוב ַא ןיא יו ,רימ ןענעייל ןעגנוטלַאּפש

 ןיא טָאה "פ"א , רעד זַא ,זדנוא ןנייצרעביא ןעגנוטלַאּפש עקיזָאד יד .ןטסילַאיצַאס

 יד ףיוא ,ןליפעג יד ףיֹוא רָאנ טינ .טקריוועג ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי סקעז יד

 ערעייז ףיוא ךיוא טרעיינ ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ירעצרעה יד ףיוא ,רעטימעג

 עקיטסיינ-יירפ ,זדנוא רַאפ ךָאנ ןעק סָאװ ןוא .רעטסייג ערעייז ףיוא ,תוחומ
 .(29 ףעמונ ,1891 ,"פ"א, .ק .ה) ??סָאד יוװ ,קידנעיירפרעד רעמ ןייז ,ןשטנעמ

 ןטּפעדַא יד זַא ןזיוועג טָאה ךיז-ןייגרעדנַאנופ סָאד ןוא ןעגנוטלַאּפש יד

 זַא ,ןפיירנַאב ןעמענ ייז .ןשינעפורנָא ןופ ,רעטרעוו ןופ טריפרַאפ טינ רעמ ןרעוו

 טַאטש םוצ טייג ענייא ,עטצעזנגעקטנַא יו טוג ױזַא ןענייז ןעננוטכיר ייווצ יד טָא

 טייו ױזַא טַאטש ןוּפ ןיינוצקעװַא ךיז טסייר עטייווצ יד ןוא טירט עקיזיר טימ

 ערַאטילַאטָאט טינ רעיש ַא ןיא טַאטש םעד ןעלדנַאװרַאפ ליוו ענייא ,ךעלנעמ יו

 ליוו עטייווצ יד ןוא ;טּפַאשטריװ רעצנַאג רעד ףיוא עילָאּפָאנָאמ א ,עיצוטיטסניא

 .טקנוּפ-לונ םוצ ןרעוו טריצודער טעװ רע זיב סעיצקנופ ענייז ןיא ןצענערגַאב םיא

 רעבָא ,ןבעג וצ רעקָאר ךיז טסיילפ ענַארפ רעברַאה רעד וצ רעפטנע םעד

 :טביירש רע סָאװ טָא ,קידנלעטשנדירפוצ זיא רעפטנע ןייז זַא טינ ביילנ ךיא

 ןעועג טשינ לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייוצ םעד ןופ ןסערגנָאק יד ןטלָאװ, |

 רַאפ טלעטשעגסיורַא ךיז ייז ןטלָאװ ןוא רעטקַארַאכ ןכעלטננייא רעייז טנקיילרַאפ

 ןופ ןרָאפפיונוצ עלַאנָאיצַאנרעטניא -- ןעוועג ןתמא רעד ןיא ןענייז ייז סָאװ םעד

 טלַאמעד ,ןעײטרַאּפ עשיטַארקַאמעדזלַאיצַאס ןוא ןטפילַאיצַאס עשירַאטנעמַאלרַאּפ

 ןטרָאד טגנַאלרַאפ ןטלָאװ סָאװ ,עטצעל יד ןעוועג רעכיז ןטסיכרַאנַא יד ןטלָאװ

 טלעטשעגסױורַא ךיז ןבָאה ןרָאפפיונוצ ענעי סָאװ ,סָאד רעבָא ,ןרעוו וצ טזָאלעגוצ

 ַא ןעװעג סע ןיא ,ןסערגנָאק-רעטעברַא עשיטסילַאיצַאסדעלַאנַאיצַאנרעטניא רַאפ

 יד טרעוװרַאפ ,טָאה'מ ביוא ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ גנורַאנּפָא עקידנוויכב

 רענייק ךיוא טָאה'פ ,..םזילַאיצַאס ןיא תוטיש ענעדיישרַאפ ןֹופ גנוקיליײטַאב

 -יישרַאפ יד ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ בור רעסיורג רעד זַא ,ןענעקייל טנעקענ טינ

 | .(*?טפַאשרעטעברַא רעד וצ טגנַאלַאב טָאה רעדנעל ענעד

 םענייק ןיא סָאד ,ןטסיכרַאנַא ןזָאלוצוצ טינ ןסילשַאב לָאז סערגנָאק רעד זַא;

 ןוא סענעשעק יד וצ טּפַאכעג ךיז ןסָאנעג יד ןבָאה . . , ןלַאפעגנייא טינ זדנוא ןופ

 *(  'ו ,"סערוטש ןיא , ,רעקָאר ףלָאד 99.
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 ךיא ןיב םורַא געט עכעלטע ןיא ןוא ,עמוס עקיטיינ יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא דלַאב

 (ו60 יז ,ב"צ .י .ש) ."לעסירב ןייק ןרָאפעגקעװַא ןריּפַאּפ-טַאנעלעד עניימ טימ
 -רַאֿפ ןבָאה סָאװ ןטַאגעלעד ,ה"ד ,ןטַאנעלעד עשיטסיכרַאנַא יד טָאה'מ

 -רַאפ ןבָאה ייז רעבָא ביוא ,ןזָאלעגוצ טינ סעיצַאזינַאנרַא עשיטסיכרַאנַא ןטָארט

 ייז רָאנ ,ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ עניײמעגלַא ,סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא ןטָארט

 -וצ ייז ןעמ טָאה .גנוסַאפפיוא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ ןעוועג ןענייז ךעלנעזרעּפ

 רעביא עכעלנעזרעּפ ערעייז ,ה"ד ,ןטסיכרַאנַא סלַא טינ ,ןטַאגעלעד סלַא ןזָאלעג

 ,טכַארטַאב ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טינ ןענייז ןעגנוגייצ

 יו טרעיינ ,טַאנעלעד ַא יו טינ רעבָא סערגנַאק ןפיוא ןבילברַאפ זיא ,י .ש

 עכעלטע ענייז רימ ןבָאה 80-28-34 רעמונ יד ןיא (="פ"ַא , ןופ טנעדנָאּפסערָאק ַא

 ןייז וצ ןופ :טייױו ,אליממ ןוא עקידנרָאצ-קרַאטש םגה ,עטנַאסערעטניא רעייז

 ,סערגנָאק ןופ ןעננובײרשַאב עוויטקעיבא סיוכרוד

 .1891 ,18 'ניוא טריטַאד זיא ווירב רעטשרע ןייז

 טָאה --- עכלעזַא טינ ָאד ןפרַאד רימ ןוא ,טַאטש ןופ רענגעק יד ןענייז ייז ,)
 יו ןטסיכרַאנַא יד טָאה עמ ןוא ,עדַאטס ןייז טימ טכענקביל טעשטרובעגרעטנוא

 םָאו ,ןעגנודַאלנייא עֶלַא ןיא סָאװ םנה ,ןזָאלענוצ טיג סערגנַאק םוצ ןטַאגעלעד

 ךעלקירדסיוא ןיא סעיצַאזינַאנרָא-הרעטעברַא יד וצ ןרָאװעג טסקישעגסױרַא ןענייז

 ןעננוריטַאש , עלַא ןופ סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא ןייא ןדַאל רימ :ןרָאװעג טנַאזעג

 ןטַארקַאמעדזלַאיצַאס לָאצ עניילק ַא זַא רעבָא טלייצרעד רע ,(*י"ןעגנוניימ ןוא

 - -  5*(. א?ןביילברַאפ ָאי ןלָאז ןטסיכרַאנַא יד זַא, טמיטשעג ָאי ןבָאה

 ןענייז ןטסיכרַאנַא יד זַא ןרָאװעג טמיטשענּפָא ןיא םזַאיזוטנע סיורג טימ,

 ,(6555"ןייז טינ סופ רעייז רָאט סערגנָאק ןפיוא ןֹוא ןטסילַאיצַאס ןייק טינ

 ןשיוװצ עטַאבעד עקיציה ַא ןפורעגסיורַא טָאה םזירַאטילימ ןגעו טקנוּפ רעד

 ןופ רעטערטרַאפ םעד ,זיוהנעווינ ַאלעמַאד ןוא ןטכענקביל טַאגעלעד ןשטייד םעד
 א ןעוועג זיא עיצולָאזער סטכענקביל ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידנעלַאה רעד

 שוריפב טגָאז סָאװ עיצולָאזער ַא ןנָאלשעגרַאפ טָאה זיוהנעווינ ַאלעמַאד .עווערַאּפ

 -רעד רעדנעל עּלַא ןופ ןטסילַאיצַאס רעטעברַא יד ןלָאז גירק ַא ןופ לַאפ ןיא זַא
 ,קײרטס-לַארענעג ַא ןרעלק

 א ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןטכענקביל ןֹופ עיצולאזער יד ןיא ךעלדנע,

 -נַארפ עשידנעלַאה טמיטשעג ןבָאה עיצולאזער סעזיוהנעווינ רַאפ ,טעטירָאיַאמ
 סעזיוהנעווינ ןופ לַאפפכרוד םעד ןיא ,ןטַאגעלעד עשילננע עכעלטע ןוא עשיזיוצ

 -ניא ןטייווצ ןופ לרוג רעד גנַאגרעטנוא םוצ ןרָאװעג טעמתחרַאפ זיא עיצולָאזער

 | ,ַֿאנָאיצַאנרעט

 .162 יז ,טרָאד (*
 .34 רעמונ ,1891 ,יפיֵא 8 (*
 . .םרָא1 (2ח5
 .טרָאד ( טא
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 ןופ טערטרָאּפ-ןעּפ םעד ןבעג ןלעוו רימ ןוא ןטלַאהנייא טינ ךיז ןענעק רימ
 ,טנכייצעג םיא ןופ טָאה ,י .ש סָאװ זיוהנעווינ אלעמַאד

 .קירגרינַאּפמוא טסכעה ןעוועג זיא ןשטנעמ םעד ןופ ןעזסיוא עצנַאג סָאד,

 זיא ,ןשטנעמ ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ךאלמ ַא ןלעטשרָאפ ךיז טנָאק ריא ביוא

 זיא ,המשנ ןייז ןופ טייקלדייא יד ,טייקסטוג יד .זיוהנעווינ ַאלעמַאד ןעוועג סָאד

 םינּפ ןייז ןוא רוגיפ ןייז ,םינּפ םענייש קידריווקרעמ ןייז ףיוא ןסָאנעגסיױא ןעוועג

 .רעטמסניק ןסיורג ַא ןופ טנַאה רעד ןופ טצינשעגסיוא יו ױזַא ןעוועג ןענייז

 ,רעבָא ,רעקרַאטש ךָאנ ,ןשטנעמ עלעדייא ענייש עכלעזַא טפערט ריא ןעוו ןטלעז

 .עיצולָאזער רעד רַאפ ןדייר טלעטשעג ךיז טָאה רע ןעוו ,קורדנייא רעד ןעוועג זיא

 .סידנעטשלופ ןיא רע זַא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא רע ,, , קײרטס-?ַארענעג ַא ןופ

 ,ערער עטסקרַאטש יד . , . ןטלַאה לָאז רע זַא ,גונעג ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טכערעג

 .(*"ןרעה וצ לרוג ןיימ ףיוא ןלַאפעגסיוא זיא סָאװ

 רעד רַאפ טרעטסיײגַאב קרַאטש זיא ,ןטסיכרַאנַא ערעדנַא ךס ַא יוװ ,.י ,ש

 .קײרטס-לַארענעג ַא ןופ עעדיא

 ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ סױרַא זיוהנעווינ זיא וצ רעטעפש

 טירט ַא ךָאנ טכַאמעג רע טָאה ךָאנרעד ,טסילַאיצַאס רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןרָאװעג

 ןוא טגָאזעגסױרָאפ טלָאמעד ןיוש סע טָאה .י .ש ,םזיכרַאנַא םוצ רעכירַא זיא ןוא

 (* ,ןרָאװעג םייוקמ זיא האובנ ןייז סָאװ ןביוהעג טליפעג ךיז טָאה רע

 ןופ טַאנעלעד ַא יו סערגנָאק םעד טָא ףיוא ןעוועג זיא סָאו ןַאהַאק ,בַא |

 רעד ןגעװ עגַארפ יד ןביוהענפיוא טָאה ,עקירעמַא ןיא רעטעברַא עשידיי יד

 טָאה סערגנַאק רעד .עגַארפ-ןדיי רעד וצ לַאנַאיצַאנרעטניא ןטייווצ ןופ גנולעטש

 -לעוּפ ַא יװ םזיטימעסיטנַא קידנענעכיײצַאב עיצולָאזער עװערַאּפ ַא ןעמונעגנָא

 .םזירַאברַאב ןופ אצוי

 -טייל ַא ןיא ?פ"ַא, ןיא םעד ןגעוו גנוקרעמַאב יד זיא רָאנ זיב עװַאקעשט

 רעד טָא ןיא טדער סָאװ ןגָאז וצ רעווש .טפירשרעטנוא ןַא ןָא זיא סָאװ ל?קיטרַא

 -לַאיצַאס יד וצ האנש ענעבירטעגרעביא יד יצ ,גנוקרעמַאב רעשילרעטסיוא רעייז

 יצ ,ןרָאי ענעי ןופ "םזיטילָאּפָאמסָאק , רענעבירטעגרעביא רעד יצ ,ןטַארקָאמעד

 .םענייא ןיא עדייב

 ןייז ןיוש ןזומ עקירעמַא ןיא רעריפנָא עשיטַארקַאמעדלַאיצַאס עשידיי יד;

 ַא ןעּפעשטנעמַאזוצ טריבורּפ ןבָאה ייז ןעוו ,הפינח ןיא ןעקנוזרַאפ ףיט רעייז

 ןעד ייז ןסייוו .ןלעפעג וצ םלוע (ןשידיי) םעד רָאנ יבא ,עצילָאּפ ַא טימ םעדיוב
 .(*"עגַארפ-ןדיי יד ךיוא ךיז ןיא ןייא ןיוש טסילש ענַארפ עלַאיצַאס יד זַא ,טינ

 ,.165 יז ,ב"צ ,י .ש (*
 .34 רעמונ ,1891 ,"ףיֲא6 (+
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 ןַאהַאק .בַא ןוא .י .ש ןופ עטַאבעד יד
 ןֹופ ץַאשּפָא םעד ןיא ןוא ןניוא ענייז ןיא םענרַאפ ןסיורגנ ןופ שינעעשעג ַא

 עטַאבעד עקיגָאטייוצ יד ןעוועג ןזיא ,רענגעק ייס ןוא רעגנעהנָא ייס ,ןסָאנעג יד

 1891 'טּפעס ןט6 ןוא ןטס םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ןאהַאק ,בַא ןוא ,י .ש ןופ

 ,ןָאדנָאל ןיא

 םוצ רענייא ךעלנע רעייז ןטכיזניה ךס ַא ןיא ןעוועג ייז ןענייז ןּפיט יו

 -רעטעברַא , ןופ ,ק .ַא ןוא "פ"א , ןופ ,י .ש :ןרָאטקַאדער עדייב ,לכ םדוק ,ןטייווצ

 -סקלָאפ עקידרעפעפ-ףרַאש עדייב ;רָאג זיב קיציו עדייב ;קרָאידוינ ןיא ?גנוטייצ

 -"ךמע  ,ךעלטרעווכירּפש ,ןטָאדקענַא עשידיי ןופ למַאזנָא ןסיורג ַא טימ רענדער

 ,ןטנַאטַאבעד עקידתוירזכא עדייב .תוחקּפ רעשידיי טימ ןעקנָאשַאב ,טפאשנולק

 רעמ ןוא ךיא ,"דוע יספאו ינא, ןופ דַארג ןטסכעה וצ שירטנעצַאגע עדייב

 רעייז ןיא םזילַאיצַאס ןֹופ לַאעדיא םוצ רָאנ זיב ענעבענרעביא עדייב ,טינ רענייק

 לענַאיסוקסיד ןסיירעצ וצ טייקטיירג זיב שיטַאנַאפ עדייב .שטייטסיוא ןוא סַאפפיוא

 .גנירעה א יו טנענָאּפָא רעייז

 ןופ םַאנסיוא ןייק טלעטשעגרַאפ טינ טָאה עטַאבעד יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 םעד ייב ןבילבעג זיא דצ רעדעי ,ןטַאבעד בור'ס סיוא ןגלָאפ סע סָאו 772 םעד

 ,רננכש דצ םעד טניזַאב טָאה רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןוא ,ןקינייז

 ןסיורג א טימ טניורקעג סױורַא .י .ש ןזיא ,ךיז טייטשרַאפ ,"פ"ַא ןיא

 ,טרעקרַאפ .טייז ןייז ףיוא רעכיז ןיא טפַאשנסיו ןֹוא קינָאל עצנַאג יד ,ןוחצג

 .ןַאהַאק ,בַא רעניז רעלופ רעד ראבטיירטשַאבמוא זיא "ננוטייצ-רעטעברַא  ןיא

 טרעה ןטַאכעד ןיא זַא טנַאטוּפסיד רעקיטכיט ַא טגָאזעג לָאמ ַא טָאה רימ

 ןעמונרַאפ ןיא רענייא רעדעי תמחמ ,טדער רענעי תעשב ןטייווצ םעד רענייא םינ

 טינ לָאז סָאד לַאסקָאדַארַאּפ יו ,דייר סמענעי ףיוא רעפטנע ןייז ןטיירנוצ ןטימ

 | .תמא לקיטש ַא םעד ןיא ןַארַאּפ זיא ןעגנילק
 ןַאהַאק .בַא ןופ טכַאמענ טָאה רע זַא ,רעכיז .י ,ש ןיא עטַאבעד רעד טָא ןיא

 ,רעכיז רעקינייוו טינ זיא ,רעטייוו ןַאהַאק ,בַא ,עקּפיּפ םזיטַארקָאמעדילַאיצַאס ןוא

 ,ביוטש ףיוא םזיכרַאנַא םעד ןוא ן-י ,ש ןבירעצ טָאה רע זַא

 ןוֿפ גנוביײרשַאב ריא ןסילש טינ לָאמ ןייק טעו עטכישעג עוויטקעיבָא יד

 -נוטכיר ייווצ יד ןשיווצ ,ןעעדיא זיולב אקוודדווַאל ןוא ,לגנַארעג-ןעעדיא םעד טָא

 עמעָאּפ ןייז ןופ ףוס םוצ טכיורבעג טָאה ענייה סָאװ עזַארפ רעשיניצ רעד טימ ,ןענ

 ןענעקסּפ ןוא טקידרעוװו ריא ,זיא רענייטש ריא יוװ ,ןבענ טעװ יז ,"חוכיוו רעד ,

 ןיא טכערענמוא ןוא םיטרּפ עקינייא ןיא טכערעג ןעוועג ןענייז םידדצ עדייב זַא

 ,םי ןופ שינעפיט רעד ןיא יו ,עטכישענ ןופ קעד עמאס ןפיוא .םיטרּפ ערעדנַא

 |  ,סמערוטש ןייק טינ ןעוועשוב
 רע סואימ יו טסואוועג טָאה רע רעדייא םינּפה -- "פ"א, ןיא .י ,ש

 -ַאב יו טעמכ ןטלַאהעג ךיז --- ?גנוטייצ רעטעברַא רעד ןיא ןטינשעגּפָא טָאה
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 ןיא ןירַאּפ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא .טייהנגעלעגנָא רעקיזָאד רעד ןיא טריסנַאל

 ןטָארטעגפיוא ןענייז עדייב ואוו ןייארַאפ ַא ןופ רַאטערקעס רעד ,ץישפיל ףסוי

 טביול ןוא עדער סנַאהַאק ,בא לטבמ ןצנַאנ ןיא ,טייצ ןייז ןיא רעדנוזַאב רעדעי

 טייטש ץנעדנָאּפסערָאק רעקיזָאד רעד רעטנוא .גַארטרָאפ סיקסווָאנַאי למיה ןזיב

 גנוניימ ןיימ , :שוריפב טגָאז רע עכלעוו ןיא ,.י ,ש ןופ ןבירשעג "עווָאקדָאּפ , ַא

 -שטָאכ ,עיצַאטינַא ןייז טימ טכַארבענ ןצונ ליפ רעייז טָאה ןַאהַאק ךיוא זַא ןזיא

 .(*"ןלעפעג טינ ערעדנַא טגעמענ טָאה סע
 - סָאװ .ץנעדנַאּפסערָאק יד ןקורד וצ דייל םיא טוט סע זַא ,וליפא טנָאז רע

 ןַאהַאק תעב , ;גוצסיוא ןצרוק ַא ןבעג ןרימ ,(**ץנעדנַאּפסערָאק רעד ןיא טייטש

 דע טָאה יױזַא זַא קידנעניימ עזַארפ רעכיוה ַא טימ ,ץיוו ַא טימ טרטּפענּפָא ךיז טָאה

 טָאה ,רעטעברַא ןטנענילעטניא ןַא ןריסערעטניא סָאװ ,ןנַארפ עֶלַא טרעפטנערַאפ

 י-נייה יד טרעדלישעג שיטַאמעטסיס ןגַארטרַאפ עכעלטע ןיא יקסװָאנַאי עסָאנעג
 ,טײקרַאבטלַאהמוא ריא ןזיוװַאב ךעלרעּפניישַאב ..,.טָאה רע ,טפַאשלעזעג עקיט

 ,(**". , רָאלק ױזַא ןוא ,ךורכנעמַאזוצ ןקידנעװטיונ ריא

 טימַאניד ליפ ױזַא טימ טקיטעזעגנָא ןעוועג זיא ערעפסָאמטַא יד דלַאב יװ
 ןגָארט ןוא תוליכר ןביירט ףיוא םינלעב ןענופעג ךיז ןבָאה ,יײרעקנַאצ ןופ

 םיא וצ טָאה עמ ,י .ש וצ טכַארבעג ןעמ טָאה ?תוליכר ַאזַא ןוא .סעקטָאילּפ

 - ןַא לובלב א םיא ףיוא טכַארטעגסיױוא טָאה ןַאהַאק זַא עקטאילּפ ַא ןגָארטרעד

 יד אמתסמ טָאה .י .ש ,"םזיסקָארַאּפ-תורכיש , םיא טלַאפַאב טייצ וצ טייצ ןופ

 קרַאטש ןעוװעג ןיא רע ןוא ,טלעג טוג רַאפ ןעמונעג שינענָארטוצ עשירענגיפ ;

 ענייז קידנביירש ,רעטעּפש רָאי קיסיירד ןוא ןביז .ןענַאהַאק ףיוא טכַארבענפיוא

 טרעקַאלפעג םיא ןוא טלָאמעד ןבָאה סָאװ סָאה ןוא סעכ ןייז רע טרעדליש ,תונורכז

 ,טכיוועגכיילג ןייז ןטלַאהנייא טנעקעג טינ רע טָאה טייקטכַארבענפיוא ןייז ןיא ןוא

 טכעלטנפערַאפ ןיא סָאװ ,גנוקרעמנָא דעטנַאמרעד רעד ןיא ןָאטעג סע טָאה רע יו

 .עטאבעד רעד רַאפ גָאט ןייא ?כה-ךסב ןרָאװעג
 -רעּפ ַא טעמכ םיא וצ טליפעג לעסירב ןיא סערגנָאק םעד טניז בָאה ךיא,

 סולפנייא ןכעלרעפעג טסכעה ַא רַאפ טכַארטַאב םיא בָאװ ךיא .האנש עכעלנעז

 םיא ןלעטשוצסיורַא שטנואוו ןסיורג ןיימ וצ ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ףיוא
 זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רענָאדנָאל רעד רַאפ טייקכעלסעה רעצנַאנ ןייז ןיא

 (166 'ז ,ב"צ .י .ט) ,"ןעוועג טינ ץענערג ןייק ךעלקריוו
 .-רָאפ ְךָאד ןענייז זירַאּפ ןיא ןטלַאהעג טָאה ןַאהַאק סָאװ סעדער יד רעבָא

 ךעלטנפע ךעלטפירש טרעלקרעד .י ,ש טָאה ךָאד ןוא ,סערגנַאק ןכָאנ ןיוש ןעמוקענ
 טנעקעג רע טָאה ױזַא יו ָאט ,ךעלצונ רעייז ןעוועג ןענייז סעדער סנַאהַאק זַא
 ? ןליפא ,ךעלרעפענ רַאֿפ ,ךעלדעש רַאֿפ סולפנייא סנַאהַאק ןטלַאה

 (1997-1996) ןרַאומעמ ענייז ןבירשעג טָאה רע תעשב זַא ,ךעלנײשרַאװ
 טָאה רע ןוא ןרָאװעג טרעקַאלּפעצ רעדיוו ןרָאצמירג ןייז זיא עטַאבעד רעד ןגעוו

 .36 רעמונ ,1891 ,"פיֵא (*

 .טרָאד (**
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 ןיא ןָאט ןוויטיזָאּפ רָאנ ַא ןיא ןבירשעג טָאה רע זַא ,ןסענרַאפ טכַאמעג םיא סע

 ,סערגנָאק ןכָאנ וליפא ןענַאהַאק ןנעוו ,"פ"ַא , םעד

 .שיטסַאקרַאס וליפא ןוא קידתוינּפ ןָא ץנַאג .י .ש טביירש עטַאבעד רעד ןגעוו

 יַאב טָאה ...טנעדנַאּפסערָאק רענָאדנָאל רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ,

 ףיוא שממ טָאה ןַאהַאק זַא קרָאי וינ ןיא ,"גנוטייצ-רעטעברַא, רעד ןיא טעטכיר

 עסָאנעג .ןָאדנָאל ןיא רעקידיײרּפ ענייז טימ םזיכרַאנַא םעד ןבָארגַאב קיבייא

 "רעד ךימ טָאה ."דניירפ-רעטעברַא, רענָאדנָאל ןיא ,טרעקרַאפ ,יקסנַאלעּפָאק

 -רַאפ ךָאד ךיא בָאה ? רעדנואוו רעד ןיא סָאװ ןוא .רעניז ןסיורג ןרַאפ טרעלק

 ןרעטצניפ םעד ןטָארטרַאפ טָאה ןַאהַאק תעב ,םזיכרַאנַא ןקיטכיל םעד ןטָארט

 | ,('*! םזיטַארקָאמעד-לַאיצַאס
 קיטייזנייא רעקינייו טינ ןיא עטַאבעד רעד ןופ גנוביײרשַאב סיקסנַאלעּפָאק = |

 עקידנרעדלימ ןייק טינ סע טָאה ךָאד ,זירַאּפ ןופ ץנעדנַאּפסערָאק סעצישפיל יו

 .רעטעּפש קיטיירפ ןייא טימ טקורדעג סע זיא לכח-ךסב ןוא ,י ,ש ןופ גנוקרעמנָא

 ןייז סָאװ טינ טרַא םיא ןוא אזנור אלמ .י .ש זיא דניצַא זַא זדנוא סע טזייוו

 טמירעג טרעוו עדער ןייז תעב ,טצַאשעג גנירג יֹױזַא טרעוו גַארטרָאפ סטנענָאּפָא

 .טריטקַאדער ןיילַא רע סָאװ גנוטייצ רעד ןיא ןוויטַאלרעּפוס טימ

 | :טביירש יקסנַאלעּפָאק סָאװ טָא =

 סיקסװָאנַאי עדער עצנַאג יד סָאװ יקסװָאנַאי ןופ עדער ענעטנַאילירב יד;

 ..רַאבטײרטשַאבמוא ןצנַאג ןיא ןענייז ,ןזייוַאב ןוא ןטנעמוגרַא טימ לופ זיא

 ןוא ןציו עטסוּפ טימ לופ ןעוועג זיא (ןַאהַאק ,בַא ןופ) עדער עצנַאג יד

 -עגקעװַא ןיילַא בור סָאד טָאה רענדער רעד עכלעוו ,לשמ "ןייא ןוא טנזיוט,

 .(=*"לשמנ םוצ טינ ןסַאּפ ייז זַא ,ןעניפעגסיוא גנולצולּפ טנעלפ רע ןעוו ,ןפרָאװ

 ,םשור םענווָאדלַאװג םעד ןופ גנוביײרשַאב סד .ש ןיא ךעלדנעטשרַאפמוא

 -ריוו עקידנעוט-סטונ יד ןוא ךיז ךָאנ ןוָאלענרעביא טָאה עטַאבעד יד סָאװ

 | .ןרארעמַאק יד ףיוא טביאעגסיוא טָאה יז סָאװ ,גנוק

 "פ"א רעד עטַאבעד רעד ךרוד ,זיא עלייוו רעצרוק ַא רַאפ ,סלַאפנדעי ,

 -ורעד ןוא ,רעקרַאטש ךיז ןליפ בו העננא ןבָאה ןסָאנעג יד .ןרָאװעג טבעלעגפיוא

 (169 'ז ,ב"צ .י .ש) ,"ןבעל םייב םיא ןטלַאהרעד ידכ ,ץלַא ןָאט וצ טיירג רעב

 | ...ןרָאװעג טבעלעגפיוא , ןַא ןופ השקשינ

 ןט0 ןוא ןט8 םעד ,טגָאזעג ןביוא ןיוש יוװ ,ןעמוקעגרָאפ זיא עטַאבעד יד

 טכעלטנפערַאפ ןזיא עטַאבעד רעד ןופ גנוביײרשַאב סיקסנַאלעּפָאק ,רעבמעטּפעס

 -רַאפ טינ ןיא יז ןוא ,'טּפעס ןט11 םעד ,עטַאבעד רעד ךָאנ ,ךיילג קיטיירפ םעד

 גנוצעזרָאפ יד רעבָא ,"טנלָאפ גנוצעזרָאפ , טייטש ?קיטרַא םעד רעטנוא ,טקידנע

 טיִנ רימ ןטלָאװ ,ןבירשעג יז טָאה סע רעוו טינ טגָאז .י .ש ןעוו ןוא ,טינ טמוק

 "נוא ךייק ָאטינ ןיא ,?קיטרַא ןטקידנערַאפמוא ןַא רעטנוא תמחמ ,טסואוועג

 "פ"ַא , רעד לייוו ,טושּפ ? ךשמח רעד טינ טמוק סָאװ רַאפ ,רבחמ ןופ טפירשרעט

 .169 'ז ,טרָאד (+

 .2 טלַאּפש ,6 'ז ,36 רעמונ ,1891| ,"מיַא 5( 
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 - ןענישרעד זיא 28 רעמונ ןוא ,87 רעמונ םעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיילג ךיז טָאה
 ם .י .ש ןוא .,ןכָאװ 8 ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ ,ה"ד ,רעבמעווָאנ ןטס םעד טשרע
 | ;טביירש רע ןעוו ,ענדָאמ ןעגנילק רעטרעוו

 (טרָאד) ,"ןטלַאהנָא טנַאקעג טינ סָאד טָאה גנַאל רעבָא,
 לטרעוו סקלָאפ סָאד יו "םירוּפ זיב תינעת רתסא ןופ, ןטלַאהעגנָא טָאה סע

 ,טלעטשענּפָא "פ"ַא, רעד ךיז טָאה "גנובעלפיוא , רעד ךָאנ ךָאװ ןייא ,טגָאז

: 

 םיתמח-תייחת ןענַאמשעגפיוא

 ַא טקורדעגּפָא זיא 1891 'וװָאנ ןט6 ןופ "פ"ַא, ןיא ,ה"ד ,98 רעמונ ןיא
 סָאװ ,"בולק סגנודליב-רעטעברַא ןלַאנַאיצַאנרעטניא , ןופ רענעייל יד ֹוצ גנודנעוו
 :רעטרעוו עוואקישט יד טימ ןָא ךיז טבייה

 ןעיירטעג רעזדנוא ןופ גנוניישרעדיוו רעד רעביא גנורעלקרעד ַא ךיז טעב סע,
 וצ טכייל טלָאמעד רָאנ רענעייל יד ןייז טעװ סָאד ןוא ,רעפמעק ןכעלדימרעדמוא
 רעטעברַא, רעד סָאװ רַאפ ןכאזרוא יד ןפיירגַאב טוג ןלעװ ייז ןעוו ,ןייטשרַאפ
 | ,"טלעטשעגּפָא ךיז טָאה "דניירפ

 ,"ם"א , ןופ גנאגרעטנוא רעד טינ ,גנורעלקרעד ַא טרעדָאפ גנוניישרעדיוו יד
 יד ןקעד וצ ןעלטימטלעג ןיא ?גנַאמ :ךעלדנעטשרַאפטפבלעז ןיא סָאװ ךַאז ַא
 יו טעמכ ןענייז ןבַאגסיוא ערעדנַא ןייק .ריּפַאּפ ןוא ןקורד ,ןצעז ןופ תואצוה
 טָאה סָאװ ,רָאטקַאדער רעד טינ ןוא רעטעברַאטימ יד טינ םערָאװ ,ןעוועג טיג
 ןבָאה ןטסילַאעדיא עתמא יװ ,טלָאצַאב ןגָארקעג ןבָאה ,ימ ליפ ױזַא טנײלעגניירַא
 ,םזיכרַאנַא ןֹופ לַאעדיא םעד רַאפ ,"םימש םשל , ןבירשעג ייז

 -קַאדער רעד ןוא . , ,רעטעברַאטימ ערעזדנוא טלָאצעג םינ . ,  ןבָאה רימ,
 ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,סעיצקעל ןופ ןגיוצעג הנויח-טּפיוה ןייז טָאה ןילַא רָאט
 ןופ סעּפע ןעמענ טביולרעד ךיז רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ ןוא ,שילגנע ןיא
 (*", , ,ןשינעפרעדַאב עטסקידנעווטיונ עמַאס יד רַאֿפ גנוטייצ רעד ןופ הסנכה רער

 רעד ןֹופ עיצַאזירעטקַארַאכ א ןבענעג ךיוא סרעוו גנודנעוו רעד טָא ןיא
 ,טפירשטיוצ

 גָאט ןצנַאג םעד ןעװערָאה עכלעוו ,רעטעברַא רָאנ ןביירש "פ"ַא, ןיא;
 ןעלקיטרַא יד ןענעק ךעלריטַאנ ,ןענידרַאפ וצ טיורב רעייז ידכ ,רעטיב ןוא רעווש
 יד  ךָאטש ַא זיא סָאד ?...טעברַאעגסיוא שירעלטסניק ױזַא ,,ןייפ ױזַא ןייז טיג
 .רעביירש עלענַאיסעּפָארּפ טָאה סָאװ "טלעווי עיירפ

 ידכ ןיולב ןביירש סָאװ רעטעברַאטימ עכלעזַא "פ"ַא , ןיא טינ ןבָאה רימ,
 ןעלקיטרַא ערעייז רעבירעד ןענעק ןוא ,ןגינעגרַאפ סיוא ,ןביירטרַאפ וצ םייצ יד

 .210 יז ,טרָאר (*
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 סָאר ."קורד ןיא ןיירַא ןעייג ייז רעדייא ןעלקריצסיוא ןוא ןביירשרעביא לָאמ ןעצ

 -טייצ רעשירעביירש רעד שינערעהוצנָא ןַא טימ ןרָאװעג טגָאזעגניירַא ץלַא זיא

 .רעביירש "עטמירַאב , עריא טימ ךיז טסיורג סָאװ "טלעוו עיירפ יד , טפירש

 ךָאנ ךיז טיג ,רענעייל יד וצ גנודנעוו רעכעלנע ןַא ןיא 1801 ,26 רעמונ ןיא

 רעטעברַא ןופ קיטסירעטקַארַאכ עקידנליצ טקנוּפ םוצ רעמ ןוא ערעסעב ַא

 | ,"דניירפ

 רַאפ םינויבא ןופ ןבענעגסױרַא טרעוו סָאװ טָאלב ַא זיא ("פ"ַא, רעד) רע, |

 ."םינויכא

 חבש ןיא ןנָאז טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ עטסכע ןוא עטסנעש סָאד ןיא סָאד

 : ."ם"ַא , ןופ

 .רער רעטעכרַא עשילננע-שידיי יד ןענייז סע םערָא יװ ,סייוו סע רעװ ,ונ,

 ךיוא טעװ רעד ,(טנופ 80) עמוס רעד ןופ טייקסיורג יד ןצַאשּפָא ןענעס ךיוא טעוו

 יד ןיא "דניירפ רעטעברַא רעד ןייז זומ ןקַאבעגנייא יוװ ,רעיימ יז ,ןייטשרַאֿפ

 רעד ידכ ןטסקיטיינ םעד ןופ ןסירענּפָא ןבָאה ייז ןעוו ,רעטעברַא יד ןופ רעצרעה

 .(*"ייז רַאפ ןפמעק ןוא ןבעלפיוא לָאמ ַא רעדיוו לָאז "דניירפ רעטעברַא,

 ןופ דניירפ עטונ יד דצמ תונברק-טלעג ןוא ןעגנואימַאב עלַא יד טָא רעבָא

 ןטלַאהטנַא טָאה רע ,גנַאנרעטנוא ןופ ןעװעטַאר טנעקעג טינ םיא ןבָאה "פ"א,

 טָאה ץנַארק פיליפ ,שיאיײטרַאּפמוא ןעוועג זיא רע ,ךורּפשרעדיװ ןכעלרעניא ןַא

 יד וצ ןטלַאּפש ענייז ןבענעניירפ טָאה רע ,ה"ד ,"ןשקַאֿל עװערַאּפ , ןפורעג סע

 -ָארּפשעגסיױא ןַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשיטַאדקַאמעדילַאיצַאס

 רעייז טימ ןרירוצ טלָאװעג טינ םיא וצ ךיז ןבָאה ןוא ןַאנרָא ןשיטסיכרַאנַא םענעכ

 ןיא קידנליוו-טינ-קידנליוו זַא ױזַא .םיא ןופ ןסואימ ךיז ןטלָאוװ ייז יו יױזַא ןעּפ

 טָאה רע דלַאביװ רעבָא .ןַאורֶא רעשיטסיכרַאנַא ךעלסילשסיוא ןַא ןעוועג רע

 םעד ןרעדָאפ טנעקעג טינ רע טָאה ,ןעמָאנכייצ םעד ןגָארטעג טינ ךיז ףיוא

 ךָאד רע ןיא ןעמעלַא ךָאנ לייוו ,םירבח-ןטסיכרַאנַא ,ענענייא יד ןופ םומיסקַאמ

 טציטשענ טנידרַאפ רע טָאה עכלעזא יו ןוא טפירש עשיאייטרַאּפייװצ א ןעוועג

 םעד םיא ןבָאה עטצעל יד רעבָא ,ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס יד ןופ ךיוא ןרעוו וצ

 ןעניז ןסיוועג ַא ןיא זַא ױזַא ,טריטָאקיִאב ,ךַאפנייא ,טפמעקַאב ,טסַאהענ פ"ַא;

 טריבורּפ סָאװ םענייא ןופ עגַאל רעקיצניגמוא רעד ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה

 -רעד רע ןעוו רעטניזעג םיא רַאפ ןייז טלָאװ סע ןוא ,ןלוטש ייווצ ןשיווצ ןציז

 ןָאטעג עקַאט רע טָאה סָאד ןוא ,ןַאנרָא רעשיטסיכרַאנַא ןייר ַא ןייז וצ ךיז טרעלק

  טימ טלגנַארעג ךיז "דניירפ רעטעברַא, רעד טָאה ?ייוורעד ,רעטעּפש לסיב ַא

 'ווָאנ ןט6 םעד ןופ תומה ךאלמ ןלעיצנַאניפ ןגעק תוחוכ עכַאוװש ןוא עטצעל ענייז

 ןוא .םעטָא ןטצעל ןייז סיוא טכיוה רע ןעוו ,1892 רַאונַאי ןט18 םעד זיב 1

 רָאטקַאדער ןקידרעירפ ןייז טימ ןעמַאזוצ טברַאטש רע .תמאב שילאבמיס רעייז

 ןיא .תוחוכ עלעיצנַאניפ יד ןעגנַאנעגסיױוא טושּפ ןענייז םיא ,ּפָאלַאג ןיטנַאטסנָאק

 ,טלעוו רעד טגָאזעגנָא "פ"א, רעד ךיוא טָאה ,ןברָאטשעג זיא ּפָאלַאג ןעוו ךָאוו רעד

 ,38 'מו ף"א, (*



 ןירר ָאג אבא ן8

 -סנבעל יד טקידנעעג ךיוא ךיז טָאה םעד טימ ,רעמונ רעטצעל ןייז זיא סָאד ןַא

 -עברַא  ןקידנשקָאלעװערַאּפ ,שיאיײטרַאּפמוא םענעפורעג יױזַא םעד ןופ עטכישעג

 פיליפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןענישרעד טשרעוצ ןזיא סָאװ "דניירפ רעט

 (169 יז ,ב"צ .י .ש) ,"רימ ןופ םעד ךָאנ ןוא ּפָאלַאנ ,ק ןופ םעד ךָאנ ,ץנַארק

 -עגנָא טָאה .י .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "פ"א , רעד זַא ,טניימ סָאד

 .טייצ רָאי ַא ךרעב ,1892 רַאונַאי ןט12 םעד זיב 1891 'רבעפ ןט90 ןופ ןטלַאז

 סָאװ ןסָאנעג יד ייס ןוא רָאטקַאדער םעד ייס זיא ?פ"ַא , רעד יוװ ױזַא רעבָא

 יּפִא םיא טריבורּפ ייז ןבָאה ,רעייט רעייז ןעוועג םיא םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה

 עשידיי יד וצ ןדנעוו ךיז ןלעװ ייז זַא ,קנַאדעג ַא ןלַאפעגנייא זיא ייז .ןעיירש

 ןוא יירעקורד רעד טימ ןעמַאזוצ גנוטייצ יד ןעמענרעביא ןלָאז ייז זַא סנָאינוי

 ןיא יז ןריפ ןוא תוירחא רענעגייא רעייז ףיוא טעברַא רעד טימ רעטייוו ןייגנָא

 זיא סָאד ןוא רענייא רעסיוא ןעגנוגנידַאב ענייק ןופ טרעטשענמוא ,טסייג רעייז

 רעד ןופ ןסערעטניא יד טערטרַאפ סָאװ גנוטייצ ַא ןביילב לָאז "פ"ַא, רעד זַא

 ,טפַאשרעטעברַא

 ןענייארַאפ עשיטסילַאיצַאס ןוא סנַאינוי יד ןופ ןטַאנעלעד יד ןלעטש רימ

 ..."דניירפ רעטעברַא, רעד -- זיא סָאד ןוא ענייא רעסיוא ןעגנוגנידַאב ענייק

 .(*"טרָאװ ןֹופ ןעניז ןטיירב ןיא ןוא ןכָארּפשענסיױא רעשיטסילַאיצָאס ַא ןייז זומ

 ךרוד , ."בולק-גנודליב רעטעברַא 'צַאנרעטניא  ןופ ןבירשעגרעטנוא זיא סָאד

 ןבָאה סע ןכלעוו ֹוצ ,גניטימ רעד ןרָאװעג טריסנָאנַא זיא "דניירפ רעטעברַא , םעד
 גנוטייצ יד ןעמענרעביא ןוא רעײטשרָאפ-ןָאינוי ענעדײשרַאפ יד ןעמוק טלָאזעג

 ןסָאנעג יד סָאװ ,ַאזַא ןעוועג זיא רעבָא טַאטלוזער רעד ,טנָאמרַאפ יז סָאװ ץלַא טימ

 טצנַאלגעג ןבָאה ,סנָאינוי יד ןופ ןטַאנעלעד יד :טרַאוװרעד ץלַא יו רעקינייו ןבָאה

 | .(=**"טייקנזעווּפָא רעייז טימ

 ןיא גָאלָארקענ ַא טכעלטנפערַאפ זיא 6 'ז ףיוא רעמונ ןטצעל םעד טָא ןיא
 -עּפָאק ,ה טנַאה רעטכער ס-.י .ש ןופ ןבירשעגנ ּפָאלַאנ .ק ןגעוו םַאר רעצרַאוװש ַא

 ,"הרושב ערעטיב ַא, לּבעק ןרעטנוא ,יקסנַאל
 םוק ןצרעמש ןוא רעיורט ןופ ליפעג ןפיט טימ ןוא ץרַאה ןכָארבעצ ַא טימ,

 -סנָאק עסָאנעג רעלופטרעוו רעזדנוא סָאד רעטעברַא עשידיי יד ןנָאזנָא טציא ךיא

 טלייצ ,"דניירפ רעטעברַא , םעד ןופ רָאטלַאדער רענעזעוועג רעד ,ּפָאלַאג ןיטנַאט
 ...1892 רַאונַאי ןט15 םעד טכַאנרַאפ ךָאוװטימ ,עקידעבעל יד ןשיוװצ רעמ טינ ךיז

 --רַאפ ּפָאלַאנ .ק ןיא . , .טייקנַארק רעכעלנייּפ ןוא רעגנַאל ַא ךָאנ ןברָאטשעג רע זיא

 יד ןֹוא ,עסָאנעג ןוא דניירפ ןכיירטסיינ ןוא ןטסנרע ןוא ןקיטכיט ַא רימ ןריל

 עטסייה ןוא עטסיירטעג ,עטסעב ערעייז ןופ םענייא --- םוטעמוא רעטעברַא עשידיי

 ."דניירפ

 ןימ א טקורדענּפָא ןיא ןטנוא טלַאּפש רעטשרע לטייז ןטעביז םעד ףיוא

 .2 טלַאּפש ,ו יז ,3 רעמונ ,1892 ,"פיֲֵאה 7
 .110 יז ,ב"ב .י .86 (ט5
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 טשרעּפמָאלק ןוא ץרוק ןיא סע ,"דיישּפָא םוצ , לּפעק ןרעטנוא ךיז ןענעגעזעג

 ןרָאצ ןוא רעצ ,סורדרַאפ ,גָאטייװ טימ טקייווענכרוד סע זיא תמאב רעבָא ,ןקורט

 יו "?סעקינצוח , יד ןגעק ױזַא טינ תומוערת ןוא גנוקידיילַאב רעטקיטשרַאפ ןוא

 .ןסָאנעג ענענייא יד ןגעק

 -סגנודליב רעטעברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא , רעד טניז ראי ַא טעמכ זיא סע,

 ןיימ בָאה ךיא יװ "פ"א, ןופ ןריטקַאדער סָאד ןבענעגרעביא רימ טָאה "בולק

 ךיא רעבָא .ןלייטרוא ֹוצ רענעייל יד וצ רעביא ךיא זָאל ,טליפרעד עבכַאגפיוא

 רעטנוא טעברַאעג טינ טָאה גנוטייצ ןייק ןופ רָאטקַאדער ןייק זַא ,ןקרעמַאב זומ

 .?טייצ עצנַאג יד טעברַאעג בָאה ךיא עכלעוו רעטנוא יד יוװ ןעגנוגנידַאב ערערעווש

 וצ קנַאד ןטסקיצרַאה ןיימ ןבעג וצ טייהננעלעג עקיזָאד יד ןצונַאב ליוו ךיא

 ,טפַאשרעטעברַאטימ רעייז טימ ןעוועג קיפליהַאב רימ ןענייז סָאװ ,ןסָאנעג עֶלַא

 ןופ) ןהָאק ליאכימ ןוא ןַאמירפ .ס ,יקסנַאלעּפָאק .ה ןסָאנעג יד ךעלכעזטּפיוה

 | ,(רָאמיטלַאב

 טכַאמעג ףרַאד סָאװ גנורעדנעמוא רעד ןגעװו קנעד ךעלנעזרעּפ ךיא סָאװ
 ןייא רעבָא ,ןופרעד ןדייר וצ טייצ עקיסַאּפ טינ טציא ןיא ?פ"ַא, ןיא ןרעוו

 יד ןעו ,טַאשעג טינ זדנוא ןטלָאװ ןעגנודמיולרַאפ ענייק :ןגָאז ךיא זומ ךַאז

 .שיטסיכרַאנַא רעמ טלדנַאהעג ןטלָאװ ,טייוו ןופ ןוא טנעָאנ ןופ ,ןיילַא ןטסיכרַאנַא

 רַאפ עיצקעל עטונג ַא ןייז טעוװו לַאפ רעקיטציא רעד זַא גנונעפָאה רעד ןיא

 .ש ,סורג ןשיטסינומָאק-שיטסיכרַאנַא טימ ,רעייא ךיא ביײלברַאפ ,ןסָאנעג עֶלַא
 ,?ילסווָאנַאי

 טניימ טרָאװ-ןועזעג ןייז ןיא טנָאמרעד .י .ש סָאװ "גנודמיולרַאפ יד , טימ
 ךיוא ןוא ןטַארקַאמעדילַאיצַאס יד דצמ םיא ףיוא ןלַאפנָא עכעלנעזרעּפ יד רע

 ןזיוועגנָא טרעוו סע עכלעוו ףיוא ,רעריפרַאפ ,רעריפ-ןָאינוי עטריטּפורָאק עקינייא

 'צַאנרעטניא  ןֹופ ןבירשעגרעטנוא ןיא סָאו "גנורעלקרעד עקיטכיוו, רעד ןיא

 ."בולק-סגנודליב רעטעברַא
 -נוא ןבָאה סָאװ תובס יירד ןבעגעגנָא ןרעוו גנורעלקרעד רעקיזָאד רעד ןיא

 ןצנַאג ןיא ףוסל לָאז רע זַא טכַאמענ ןוא "פ"א, ןופ תודוסי יד ןבָארגעגרעט

 | | ,ןלַאפנייא

 ןטלַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,סנָאינוי עקינייא ןופ "רעריפ , יד ,דנייפ ערעזדנוא,

 ירַא יד ןופ רענירטַאב ןוא רעלדניווש סלַא ןלעטשוצסיורַא טכילפ רעזדנוא רַאפ
 ןוא טלדַאטעג ,טדמיולרַאפ זדנוא ןבָאה ,עטצעל יד ןופ ןסערעטניא יד ןיא דעטעב

 יז ןטכינרַאפ וצ טנעקעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץּלַא ןָאטעג ןבָאה ןוא רדסכ טצומשַאב

 -עברַא םעד טקידיײטרַאֿפ טָאה סָאװ ,עּפָארייא ןיא טפירשטייצ עשידיי עקיצנייא

 .ןיא שטאכ טציטשרעטנוא זדנוא ןטלָאװ דניירפ ערעזדנוא ןעוו .ןסערעטניא סרעט

 ןטלָאװ טלָאמער ,טכילפ רעייז ןעוועג ,לפייווצ ןָא זיא סָאד יו ,ףמַאק ןקיזָאד םעד

 (-רעטעברַא) רעד ןופ םיצרש יד טָא ןטָארוצסױא דנַאטשמיא ןעוועג רשפא רימ

 םעד טָאטשנַא ןוא ןָאטעג טינ "דניירפ , ערעזדנוא ןבָאה סָאד רעבָא .גנוגעווַאב

 -ערּפער-סימ ןוא טדמיולרַאפ ,טקירדעג זדנוא ,לייטנגעק ןיא ,ייז ןופ עקינייא ןבָאה
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 יד ןופ ןדָאש םוצ ןוא רעלדניווש יד תבֹוטל ,ייר רענענייא רעייז ןיא טריטנעז

 | ."רעטעברַא עשידיי עטרַאנענּפָא ןוא עטרַאנרַאפ

 ףיוא ןפראוועג טרעוו ?ם"ַא, ןופ גנַאנרעטנוא םעד רַאפ דלוש יד זַא ױזַא
 יד ,רעריפ-ןָאינוי ענעברָאדרַאפ יד ןוא ןטַארקַאמעדילַאיצַאס יד ,םיאנוש יד

 ,רעלדניווש

 יַארַאב טַארקַאמעדי-לַאיצַאס םעד דצמ םיא ףיוא לַאפנָא ןכעלנעזרעּפ ַא ןנעוו

 ןרָאװעג זיא ןוא "פ"א, ןֹופ רעטעברַאטימ רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג ןיא סָאװ ,ווָאנ

 עיירפ יד  טפירש-שדוח רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש א

 סּפָאלַאנ ךָאנ רָאטקַאדער ריא ןרָאװעג זיא ןוא עיצקַאדער סּפָאלַאג רעטנוא "טלעוו

 : ,טיוט

 זיא ןעמוקעג .. ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעג טייצ רענעי םורַא זיא ווָאנַארַאב ....,

 ךלַאב רעבָא ;םזילַאיצַאס ןכעלטפַאשנסיװ םעד ןגעוו עדער ַא ןטלַאה טשרמולכ רע
 ידנעש יד טימ ךימ ןפירנעגנָא ןוא יקסװַָאנַאי עמעט רעד ףיוא רעבירַא רע זיא

 | ,(="טבעלעג ןעוו טָאה סָאװ ּפמול רעטסגרע רעד ,ןעמענ עטסעל
 ךמס ןפיוא סע טביירש רע ,ןעוועג טינ ייברעד ךָאד זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,י .ש

 ,ץישפיל ףסוי ןבירשעגרעטנוא ןוא טקישעגוצ טָאה סָאװ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןֹופ

 יד ןופ ץַאשּפָאטכירַאב ַא טקישענוצ קירוצ ךרעב רָאי א טימ טָאה סָאװ רעד

 | .י ,ש ןוא ןַאחַאק .בַא זירַאּפ ןיא ןטלַאװעג ןבָאה סָאװ סעדער
 רע טָאה ...ענַארפ יד טלעטשעג (ןווָאנַארַאב) םיא טָאה עסָאנעג א ןעוו,

 רעד ןיא ,ןּפמול עדנַאב ַא ןענייז "ם"ַא, ןופ רעבעגסיורַא יד זַא ,טרעפטנעעג

 לָאז רע טרעדָאפעג טָאה עמ ..,רערעסערג ַא ךָאנ טייטש סע עבלעוו ןופ ץיּפש

 ,ץיּפש רעד ןיא זיא סע רעוו ןנָאז

 ,(=*"יקסווָאנַאי זיא סָאד ---
 עצנַאג טריטסיזקע טָאה סָאװ "פ"ַא , רעד ,טריפמואירט ןבָאה םיאנוש יד ללכה

 ,רָאי ןייא ןיולב טרעיודעג טָאה סָאװ ,עיצקַאדער ס-י .ש רעטנוא זיא רָאי םקעז

 ,טכַארבעגמוא םיא טָאה .י .ש ,ןעגנַאנענרעטנוא

 -עג יד ףיוא ןסיוטשעגנָא רעדָא ןגניוצעגנָא קראטש רעייז ןעוועג זיא ,י .ש

 :ַאב טַאהעג יװ טעמכ טָאה רע ,רעקיטייזננעק ַא ןעוועג ןיא זנורב רעד ,ןסָאנ

 ןליוו ייז סָאװ ןָאט ןסָאנענ יד ןלָאז ןוא גנונעװַאב רעד ןופ ןייגוצקעווַא ןסָאלש

 (172 יז ,ב"ײצ .י ,ט} ,"ןליוו ייז יו ןוא

 :ךיז טנעייל סָאװ סנַאנַא ןַא ָאד ןיא "ם"ַא , ןופ רעמונ ןטצעל ןיא
 טכַאמ רע .,שילגנע ןיא ןדנוטש טיג רע זַא ,טנַאקַאב טכַאמ יקסווָאנַאי ,ש,

 רע טעוו רעליש לָאצ עקידנגונעג ַא ןבָאה טעוװ רע יו ךינ ױזַא זַא טנַאקַאב ךיוא

 ןכַאמוצוצ ןעוװעג ןעננואווצעג ןיא רע סָאװ ,עלוש-טנווא ןייז ןענעפע רעדיוו

 ,'דניירפ רעטעברַא , ןופ ננוניישרעדרעדיוו רעד בילוצ

 ןיקסווָאנַאי ןָא ןסָאנעג יד ,ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה ונורב רעד רעבָא

 .191 יז ,טױַָאד (*

 .} טלַאֿפש ,4 יז ,31 רעמונ ,ן89פ, ,"פיֲֵא (**
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 -רַאנַא רעד ןָא ןוא ןסָאנעג יד ןָא יקסווָאנַאי ןוא ןייגַאב טנעקעג טינ ךיז ןכָאה

 -עװַאכ עשיטסיכרַאנַא יד ,רעסַאװ ןָא שיפ א יװ ןעוועג זיא ננוגעוַאב רעשיטסיכ

 -םנבעל ןייז ,ףָאטשרעיױוז רעד ןעוועג זיא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ןייז ןוא גנוג

 .ןריטסיזקע טנעקעג טינ טָאה רע ןכלעוו ןָא טנעמעלע

 ןטרעפ ןפיוא רעבָא ,ןבָארגַאב ןוא טיוט ןגעלענ "פ"א , רעד זיא םישדח יירד

 טניישרעד 1892 לירּפַא ןט18 םעד ,םיתמה תייחת ןענַאטשענפיוא רע זיא שדוח

 יו ןענַאטשענפיוא ןוא רעשיאיײטרַאּפמוא ןַא יו ןברָאטשענ זיא רע ,"פ"ַא , רעד

 .ןַאנרַא רעשיטסינומַאק-שיטסיכראנַא רענעכַארּפשעגסיױא ןַא

 ? גנורעדנע יד ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ |

 רעזדנוא , ןייז ןיא 4 רעמונ ,1892 ,"פ"ַא, ןיא סע טרעלקרעד ,י ,ש יו טָא
 | ,"ךובציטָאנ

 .רעירפ יו רעטקַארַאכ ןקיבלעז םעד ןנָארט טעוװ "דניירפ רעטעברַא , רעד

 "אב טציא רענעייל רעד טעוו ךָאד ,םזינומָאק-םזיכרַאנַא םעד ןקידיירּפ טעוו רע

 "דניירפ רעטעברַא ןקידרעירפ םעד ףיוא תעב :דיישרעטנוא םעֶנייֵלק ַא ןקרעמ

 םע טעװ ,ןַאגרָא רעשיטסינומָאק-שיטסיכרַאנַא ךעלקירדסיוא ןענַאטשעג טינ זיא

 סָאו רַאפ ןוא ,טציא סע ריס ןעוט סָאװ בילוצ ,ןעניפעג ָאי טציא רענעייל רעד

 ? ןָאטעג טינ רעירפ סע רימ ןבָאה

 ןרעמיק סָאו עטצעל יד ןענייז ,ןטסינומָאק-ןטסיכרַאנַא רימ :יד זיא ךַאז יד

 ,ֿפיצנירּפ רעד ,ךאז יד רָאנ ,קיטכיוװ זדנוא זיא ןעמָאנ רעד טינ .ןעמָאנ ַא ןנעוו ךיז

 ןיא טציא ןטכַאמש סָאװ ,רעפמעק עקיטומ יד קידלוש סע ןענייז רימ .. .רעבָא

 ןוא קיצנַאד ןיא ,ןיוו ןיא ,ןילרעב ןיא ,עיפלעדַאליפ ןיא ,לַאסלַאװ ןיא שינעגנעפעג

 -רַא ןֹופ ּפָאק ןפיוא הרוש עיינ ַא ןעניפעג ריא טעוו רעבירעד ןוא ,םיור ןיא

 ,"ןַאגרַא רעשיטסינומָאק-שיטסיכרַאנַא , --- ?דניירפ רעטעב

 ןבעגענסױרַא טינ רעמ טרעוו "פ"ַא, רעד .ןעמוקענרָאפ זיא יוניש ַא ךָאנ

 ,"עּפורג דניירפ-רעטעברא , ןופ רָאנ "בולק-סננודליב רעטעברַא 'צַאנרעטניא , ןופ

 "ער ןֹופ טייקיינ ןוא טייקשרעדנַא סָאמ יד סיוא טינ ץְלַא ךָאנ טּפעש סָאד ןוא

 | ,"פ"א , ןטקערוס

 םיקסווָאנַאי ,י ,ש ןיא סָאד ןוא גנורעדנע עלַאקידַאר ַא ךָאנ ןארַאפ זיא סע

 "װעסּפ ענעדיישראפ רעטנוא ךיז טלַאהַאברַאפ רע ,ןדניוושרַאפ ןוא ןעקניזּפָארַא

 רע ?יוװ יוזַא ,דוסב ןטלַאהעג טרעוו רָאטקַאדער רעד ןיא רע זַא ןוא ןעמינָאד

 ןרעוו ןנַארטעגרעבירַא סינ לָאז םיא וצ ךעלנעזרעּפ האנש יד זַא ןענערָאװַאב

 | ,ןקידעש טינ םיא לָאז ןוא ?פ"ַא , םוצ
 טָאה רָאטקַאדער רעד רעדיוו ןיב ךיא זַא ,טסואוועגנ טינ ןבָאה ייז זַא ,טציא,

 -ייצ רעד רַאפ ןביירש ןביוהעגנָא ןבָאה ייז .לַאקידַאר ץנַאג ןטיבעג ענַאל יד ךיז

 רעדיל ענייש עקינייא טקישענוצ ןנַארקעג ךיא בָאה טרַאוװרעדמוא ץנַאג יױזַא ,גנוט

 ןופ ךָאנרעד דלַאב ןוא ,רעוָאשװַאב טעָאּפ םענעברָאטשרַאפ ןופ גנולייצרעד ןוא

 (1748 יז ,טרָאד) ."טַאטשלעדע דוד ןופ ךיוא ןוא םולבנעזָאר ,דַאבַאב

 .180 'ז ,טרָאד (*
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 ,ןטוג םוצ גנוקריוו ןייז טַאהעג טָאה דוס ןטימ טרָאּפעג םשה-יוניש רעד טָא

 ןיא סייררעביא ןַא ןָא ןוא לעטשּפָא ןַא ןָא רָאי רֶאּפ ַא קעװַא זיא "פ"ַא, רעד

 ךיז טנכער ינוי ןט16 ןזיב יַאמ ןט12 ןופ קספה רעד ,1898 ןוא 1892 ןופ ךשמ
 ,ןכָארבעגסיױא טָאה סָאװ הפירש ַא ןעוועג זיא ךאזרוא יד לייוו טינ

 רעדיוו טלעג ןיא לגנַאמ תמחמ ןשינעלעטשּפָא עטּפָא יד ךיז ןבָאה 1894 ןיא

 1 .רעשיטירק ןוא דעגרע ץלַא ןרָאװעג זיא בצמ רעד .,ןביוהעגנָא

 -- טלעטשעגּפָא לָאמ א רעדיוו 1894 ןיא ירפ ךיז טָאה ?פ"ַא , רעד ןעוו,

 ןכַאמ ֹוצ טַאהעג קשח ןּפַאנק ַא רָאנ ךיא בָאה -- טלענ ןיא לגנַאמ בילוצ ןוא

 ,םישדח ייווצ ףיוא טלעטשענּפָא ןבילבעג ןזיא רע ןוא ,ןעגנוגנערטשנָא עקידרעטייוו
 יּפִא ךיז טָאה "פ"א, רעד ןעוו לָאמ עטייווצ סָאד ךיוא ןעוועג זיא עקיבלעז סָאד

 ןופ ץיּפש ןיא ןייטש וצ רערעווש ןוא רערעווש ץִלַא ןרָאװעג זיא רימ .טלעטשעג

 ,(**"גנוטייצ רעד

 1 ֹּמ

 גנושיטנַא רעדַא גנורעטכינסיוא יד

 ןַא ןרָאװעג ןיא עיצקַאדער ןייז רעטנוא "פ"א, רעד ,טריפמואירט .י ,ש

 יד ןביוהעגנָא טָאה רע .,ןַאגרָא רעשיטסינומָאקדָאכרַאנַא רענעכָארּפשענסיױא

 -ַאזינַאגרָא ןטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןֹופ ןטסיכרַאנַא יד ןליײטּפָא סָאד ,גנוטלַאּפש

 -ַאב ןיא גנוריזילאטסירק רעלופ וצ ,רמג םוצ טכַארבעג סע טָאה דע ןוא לענָאיצ

 ןַאגרֶא םעד ןיא גנורעּפרעקרַאפ ןייז ןנָארקעג טָאה דיישעצ רעד טָא ,ןייזטסואוו

 .שיטסיכברַאנַא קיטנעצָארּפ טרעדנוה זיא סָאװ ,?פ"ַא

 "נזיורב רעד טָא .אפונ ןיקסווָאנַאי ,ש טימ טריסַאּפ סעּפע טָאה ָאד רעבָא |

 ,ללכה .ןעלקערב ןוא ןטלַאּפש ןעמונעג ךיז טָאה טסיכרַאנַא רעשימַאניד רעקיד

 ןופ טינ -- ןטקנוּפ עסיוועג ןיא טלקנעווק רע ,ןרעטְכינסיוא ןעמונעג ךיז טָאה רע

 -ומָאק-ָאכרַאנַא ןופ תוחנה-טנורג יד ןיא טינ ,םזיניקטָאּפָארק ןופ עירָאעט רעד

 ,קיטקַאט רעשיטסיכּרַאנַא רענעמונעגנָא רעד ןופ --- ,םזינ
 גנודנירגַאב עקידנצנַאלג ריא ןגָארקעג טָאה קיטקַאט עשיטסיכרַאנַא יד טָא

 סע לייו ?קידנצנַאלנ, ןגָאז רימ .טכירעג ןרַאפ עדער ןייז ןיא סנַאסרַאּפ ןֹופ

 ףיוא סעיזנעטערּפ סע טגָאמרַאפ ךָאד ןוא "טימַאניד םוצ עדָא , ןַא יו טגנילק

 עטמירַאב יד ןופ רענייא ןזיא סנָאסרַאּפ .טײקשיפַאזָאירָאטסיה ,טייקכעלטּפַאשנסיוװ

 ,רעבמעווָאנ ןט11 םעד ,1887 ןיא ןעמוקענמוא ןענייז סָאו רעריטרַאמ-ענַאקיש

 :עדער-גנַאזעג-ןענַאװש ןייז ןיא טגָאזעג טָאה רע סָאװ טָא

 רעד ןיא ַארע ןַא טנכייצעגנא טרעדנוהרָאי ןטנצפופ ןיא טָאה רעוולוּפ ,

 םעד ןופ ,רעצנַאּפ ןֹופ ףוס רעד ,לַאפרעדינ רעד ןעוועג זיא'ס .עטכישעג-טלעוו

 .239 יז ,טרָאד (א5
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 תונברק יד זַא טכַאמעג טָאה'ס ,טייצ רענעי ןופ רעביור ןוא טַאריּפ םעד ,רעטיר

 ץַאלּפ ןרעכיז א ןיא ןטייוו ןופ ןייטש ןענָאק ןלָאז רעביור-ךַאילש עקיזָאד יד ןופ

 ,רעװלוּפ-סיש טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ייז סָאװ םעד ךרוד ,ןקידייטרַאפ ךיז ןוא

 םעד ןיא ליוק ַא ןסישוצניירַא ייז רַאפ ךעלנעמ ןרָאװעג זיא סע סָאװ םעד ךרוד

 רעשיטַארקָאמעד ַא יו ןעמוקעג זיא רעװלוּפ ,רעטכינרַאפ ןוא רעביור ענייז ןופ בייל

 רעד ןוא ,עיצוטיטסניא עשינַאקילבוּפער ַא יו ןעמוקענ זיא סע ,טנעמורטסניא

 ַא ןפַאש וצ ןוא ןכיילגוצסיוא ןביוהעגנָא דלַאב טָאה סע ןַא ,ןעוועג זיא טקעפע

 טנעה יד ןיא טכַאמ רעקינייוו ןעוועג ןיוש זיא םעד ךָאנ .טכַאמ ןופ טכיוועגכיילג

 רעקינייוו ;נינעק ןופ טנעה יד ןיא טכַאמ רעקינייו ;םיצירּפ יד ןופ ,לדא ןופ

 -רעד ןֹוא ןביױרַאב וצ טכוזעגנ םעד ךָאנ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טנעה יד ןיא טכַאמ

 ,קלָאפ סָאד ןטכענקרַאפ ןוא ןקירעדינ

 ןופ ןשטנעמ םעד ןֹופ רעיײרפַאב רעד יװ גָאט-וצ-טנייה טימַאניד טמוק ױזַא

 זיא טימַאניד . ..ןשטנעמטימ ןייז ךרוד גנופַאלקשרַאפ ןוא טפאשרעה רעד רעטנֹוא

 ...ךיילג ןעמעלַא טכַאמ סע .,שיטַארקַאמעד זיא'ס ,טכַאמ ןופ גנורעטיירבסיוא יד

 טולָאסבַא ןענייז ץילימ יד ,ייצילָאּפ יד ...םעד ןגעק ןייטשייב טינ ןעק ךַאז ןייק

 -ביילג ןופ רעּפַאש רעד זיא'ס ...טימַאניד ןֹופ טייהנזעוונָא רעד ןיא זָאלטרעוו

 ויא'ס .טכַאמ ןופ רעטײרּפשפיוא רעד ןזיא'ס .,רעטכינרַאפ רעד זיא'ס ,טכיוועג

 ָאטיוא ןֹופ גנופַאשּפָא יד ןיא'ס .גנוקירדרעטנוא ןופ ףוס רעד ,לַאפרעדינ רעד

 זיא'ס ...המחלמ ןופ ףוס רעד זיא'ס ,ןדירפ ןופ גנַאגפיוא רעד ןיא'ס .טעטיר

 טיירפַאב סע ,ךניירפ רעטצעל ןוא רעטסעב סנשטנעמ םעד זיא'ס ,רעכַאמ-םולש ַא

 גנוריגער עדעי ?ייוו ,עלופ יד רעביא עקינייוו יד ןופ טפַאשרעה רעד ןופ טלעוו יד

 עלַא טכַאמ טלַאװעג עטקעדטנַא-ינ יד טָא ןוא .,.טלַאװעג ,ףוס ?כ ףוס ,זיא

 .(="יירפ רעבירעד ןוא ךיילג ןשטנעמ

 -נירּפ-טּפיוה יד ןופ רעקיגָאװ לָאמַא ןענייז גנוגעװַאב ַא ןיא ןגַארפ-קיטקַאט

 ןופ ּפֶא ךיז טגָאז .י .ש ,ץרוק ןיא .ןעיירעביולג יד ןופ םירקיע יד רעדָא ןּפיצ

 עשיאָארעה ענלצנייא ןופ ןטקַא עשיטסירָארעט יד טלַאה רע ,רָארעט ןלעודיווידניא

 ןטײרּפשרַאפ םעד רַאפ ךעלדעש רַאפ רָאנ ,ךעלצונמוא רַאפ רָאנ טינ ןטסיכרַאנַא

 ןענייז ןעגנואיושנָא עכלעזַא ןוא .ןסַאמ יד ןשיוװצ לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא םעד ןופ

 | | .עשיסרוקיּפַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב טלָאמעד

 ןענייז ךיא ןוא ןיקטָאּפָארק רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא לָאמ ןייא

 גנולעטש ןיימ ןרעלקרעד וצ ךעלטנפע טביולרעד ךיז ךיא בָאװ ,רענדער יד ןעוועג

 קרַאטש ןעוועג זיא ןיקטָאּפָארק ,(רָארעט ןלעודיווידניא ןופ) ןטקַא עכלעזַא וצ
 "נָא ןבעגעג רימ רע טָאה עדער ןייז ןיא ןוא ,טירטסיורַא ןיימ ןופ טניוטשרעד

 ןיא רימ רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטינ ןיא קנעד ןוא ליפ ךיא יו טיול זַא ,שינערעהוצ

 ןשטנעמ רָאנ .ןרעהעג רערעזדנוא גנוגעװַאב רעד וצ ,גנונעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד

 ,עקידעקערש יד ,עטלַא יד טינ ןוא ,טומ טימ ןשנעמ ,עגנוי

 :ָארק ןופ טליפעג טכעלש רעייז ךיז בָאה ךיא זַא ,ןנָאז וצ קירעביא זיא סע

 ,192 191 ו"ז ,רעריטרַאמ רעגאקיש ןופ סעדער (+*
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 גנוניימ עקיזָאד יד סָאװ ,זוָאלּפַא ןסיורג רעד ןופ רעמ ךָאנ ןוא דעפטנע סניקטָאּפ

 טַאהעג העדב קרַאטש ךיא בָאה טייצ ערעגנעל ַא ןוא ,ןפורעגסיורַא טָאה ענייז

 וצ ןוא םזיכרַאנַא םוצ "!טנוזענ ייז ַא, ןנָאז ןֹוא הצע סניקטָאּפָארק ןנלָאפ וצ

 -טסבלעז יד ,סיוא טעז סע יו ,זיא קיטקַאט סעמעוו גנוגעוַאב רעצנַאג רעד

 עכעלרעניא ןַא רעבָא ,"טָאט רעד עדנַאנַאּפָארּפ, רעד ןופ קיטקַאט עשירעדרעמ

 בָאה ךיא ,גנולדנַאה רעקישאר ַא ןופ ןטלַאהענּפָא ךימ טָאה עניימ גנונייצרעביא

 -רַאנַא ערעדנַא יד טינ ןֹוא ןיקטָאּפָארק טינ ןוא ךיא ןיב טכערעג זַא ,טליפעג

 (20ד יז ,ב"צ .י .ש) ,"ןטמסיכ

 בר רעקסניּפ ןגעק טלעטשעג ךיז טָאה ,טחוש רעד ,עטַאט סיקסווָאנַאי .ש
 ,הפירט טגָאזעג טָאה רענעי ןעוו ,רשכ ןגָאז וצ טומ םעד טָאהעג טָאה ןוא ןואנ ןוא

 -קסּפ סמענעי רעביא טנקסּפ ןוא ןואג ןשיטסיכרַאנַא ןגעק ךיז טלעטש .י .ש ןוא

 ןופ טייו טינ טלַאפ לּפע רעד ...רשכ טגָאז רענעי ןעוו ,הפירט טגָאזי .ש ;ןיד

 ערעל רעד ןנעק ,להקה תעד ןגעק סיױרַא טערט ןוא ךיז ףיוא טלעטש .י .ש .םיוב

 ,ןסָאנעג בור'ס ןופ גנוגייצרעביא רעד ןוא רעקיטערָאעט ןטסערנ ןופ

 -ָאק שיטסיכרַאנַא ןייר רעד "פ"א, רעד טרעו 1892 רעמונ ןטרעפ טימ

 רעטעּפש ןכָאװ יירד טימ ?לכה-ךסב רעמונ ןטעביז ןיא ןוא ,ןַאנֹרָא רעשיטסינומ

 -יּפַא, ,עיניל רענעמונעגנָא רעד ןופ גיײנּפָא רעד ןזיײװוצסיױרַא ןָא ןיוש ךיז טבייה

 -ָאֹפִא ןַא ןפורסיורַא רעטעּפש רעדָא רעירפ טזומעג טָאה סָאװ נינּפָא "רעשיסרוק

 ךיוא ןוא "פ"א, םעד ןזָאלרַאפ ןייז ֹוצ ןייז םרונ ןוא רָאטקַאדער ןנעק עיציז

 -  ,ןָאדנַאל

 :טביירש .י .ש

 ןגָאוצנָא קעווצ ןקיצנייא םעד טַאהעג רָאנ ןטלָאװ ןטָאט עלַא יד ביוא . ..,

 ייז ןלָאז קערש רעליוה רעד טימ רָאנ זַא ןוא רעדניקנשטנעמ יד ףיוא קערש ַא

 טייז רעד ףיוא ןלַאפ סָאװ תונברק יד זַא ,טנָאזעג רימ ןטלָאװ סלָאמעד ,ןעמוקּפָא

 | .(*"קעווצ םעד רַאפ זיירּפ רערעייט וצ ַא ןענייז ,ןטסיכרַאנַא יד ןופ
 .טינ טניול סע .ּפָא .י .ש טפרַאװ רָארעט םשל ,קערש טניימ סָאװ ,רָארעט

 -טלעג יד ךיוא יװ עטמַאַאב-סגנוריגער יד ןוא ,וצ ךיז ןעמ טניואוועג קערש וצ

 רָארעט סָאװ ָאלא .ןקערש ֹוצ ףיוא ךיז ןרעה ןוא טניואוועגוצ ןרעוו ןטַאנגַאמ

 -רָארעט יד ןעמ טָאה רעבירעד ןוא לטימ-עדנַאנַאּפָארּפ א יו טצונעג טרעוו

 סָאװ עדנַאנַאּפָארּפ ,"טָאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ , טרָאװ םעד טימ טנכייצַאב סעיצקַא

 רעדָא ןכעלדנימ םעד ךרוד טינ םזיכרַאנַא ןופ לַאעדיא ןרַאפ טכַאמעג טרעוו

 רָארעט ןופ גנוקיטכערַאב יד טָא ךיוא .עיצקַא ךרוד רָאנ --- טרָאװ ןכע;טפירש

 | .סולש ןוויטאנענ ַא וצ טמוק ןוא .י .ש טריזילַאנַא
 ...ןרעוו ייז ןוא קידנסױטשּפָא ןטַאט עכלעזַא ןקריוו ןשטנעמ ךס ַא ףיוא

 רעד זיא עליפ ,עליפ רַאפ ...עעדיא עקיזָאד יד ןעמענוצפיוא קיאעפמוא ךַאּפנייא

 -רַאפ ןטסיכרַאנַא יד ןוא ,ןענערב ,ןענעגרה ןופ ערעל ַא יו רעמ םינ םזיכרַאנַא

 .2 טלַאּפש ,ו 'ז ,ד רעמונ ,1892 ,"פַאא (*
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 .(="םילָאוװייט עטרעּפרעק

 טניוװעג רע יװ רעמ טינ טרילרַאפ םזיכרַאנַא רעד יצ עגַארפ יד טלעטש רע

 טינ ךיז טנָאז רע .ןטקַא עשיטסירָארעט "עזָאלוװיטַאמ , עלעודיווידניא יד טָא ןופ

 יד ןופ קיטקַאט עשיטסירָארעט יד טלעטש רע רעבָא ,ןנעקטנַא ןסָאלשטנַא סיױרַא

 ןעק עמ זַא ,ױזַא ןכייצנערפ םעד טלעטש ןוא ,ןכייצנערפ ַא רעטנוא ןטסיכרַאנַא

 טינ ןוא לָאמ עלַא טינ םגה ,רעויטַאנענ ַא זיא רעפטנע ןייז זַא ,ןסיוטשנָא ךיז

 ףיֹוא טַאטנעטַא רעטריפעגסיוא רעד זַא טלַאה רע .ןדנעטשמסוא עֶלַא רעטנוא

 -ָארעט ןענייז ללכב ןוא ,ןצונ ליפ רעייז טכַאדבעג טָאה ןטייווצ םעד רעדנַאקקעלַא

 רַאפ סעיטַאּפמיס ןעניוועג ייז ,קיסַאּפ ןוא ךעלצונ דנַאלסור ןיא ןטקַא עשיטסיר

 .ןרָאטַאװרעפנַאק יד ןשיווצ וליפא רעדנעל עלַא ןיא טננוי רערענָאיצולָאװער רעד

 ןוא דנַאלננע רַאפ טינ ניוט ,דנַאלסור רַאפ קיסַאּפ ןוא טונ זיא סָאו רעבָא

 .עקירעמַא

 -רעביא עקידנעטשלופ רעזדנוא זיא עקירעמַא ןוא דנַאלננע ךייש סָאװ,

 .(**"טינ ןדָאב ןייק לייוורעד טָאה "טָאט רעד עדנַאנַאּפָארּפ , יד זַא גנוגייצ

 ?ךיירקנַארפ חוכמ זיא סָאו רעבָא

 ןלַאשַאװַאר ןופ ּפֶא ךיז טצענערנ רע זַא ,רימ ןעניפעגנ רעמונ ןט6 ןיא ךָאנ

 קימעלָאּפ ןייז ןיא ןזיווענסיורא סע טָאה רע יו רעטייו ליפ םיא ןופ ּפָא טייג

 רע סָאװ טָא .ןפירנעגנָא רעווש וצ ןלַאשַאװַאר טָאה סָאו ןיקסוועשטניוו ןנעק

 :ךובציטָאנ רעזדנוא ןייז ןיא טביירש

 יד ויא ןשטנעמ ַא ןעגנערבוצמוא זַא ,סיוא לָאמ עכעלטע טמוק סע,

 -סעד ַא רע ןיא ,ןיא שטנעמ רעד רעוו ,רעבָא ,ךיז טדנעוו סע .לַארָאמ עטסכעה

 -מוא רעבָא ,זיא סע ,רקפה ןבעל ןייז זיא ןַאד ,,.רעגיט-ןרַאצ רעשיסור א ,טָאּפ

 ןיא ?סָאוו בילוצ ןוא ,יורפ עזָאלפליה עמערָא ןַא ןענעגרהרעד וצ ךעלשטנעמ

 .ןָאטעג לָאמ ןייא סע טָאה ?ָאשַאװַאר יו ,טלעג לסיב ַא ןגירק וצ גנונעפָאװ רעד

 :אב זיא לַאשַאװַאר סָאװ ,ןטַאט עשיאָארעה עלַא יד רעבירעד ןרעדנואווַאב רימ

 תונווכ עטסעב יד טימ רשפא ,ןשטנעמ עזָאלפליה ,עקידלושמוא יד ןנעק ןעגנַאנ

 רעד טָא ןיא ,ליפ רעייז םיא קידנדַָאש ןתמא רעד ןיא רעבָא ,םויכרַאנַא ןרַאפ

 טינ םיא טימ ןענייז רימ ןוא ,רעלעפ ןסיורג ַא ןעננַאנַאב לַאשַאװַאר זיא טכיזניה

 ןייז רימ ןרערַאפ ןוא ןרעדנואווַאב טייז רערעדנַא רעד ןופ םנה ,ןענַאטשרַאפנייא

 ...ןעעדיא ענייז וצ טייקנבענרעביא ןוא טפַאשיירטעג

 ענעטלעז יד ןופ רענייא ןזיא לַאשַאװַאר .גנוניימ רעזדנוא ייב ןביילב רימ ,ָאי

 רימ ןוא ןטסיכרַאנַא ךס ַא ,רעדרעמ א סלַא םיא טלעש טלעוו יד ...ןשטנעמ

 -ענּפָא טליפענ ךיז ןבָאה סָאו ,עקינעי יד וצ ןרעהעגנ רימ זַא הדומ ךיז ןענייז

 ןופ ןטלַאהנייא טינ ךיז רימ ןענעק ךָאד ןוא ;ענייז ןטַאט עקינייא ןופ ןסיוטש
 ןוא טייקווַאדב ,טייקיטוס רעד רעביא גנורעדנואווַאב רעזדנוא ןקירדוצסיוא

 .טרָאד (*
 .טרָאד (55
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 ןוא ,..סלַאשַאװַאר עכלעזַא עכעלטע ךָאנ .ןלַאשַאװַאר ןופ טייקיירטעג-ןּפיצנירּפ

 .(3 טייז 6 'מונ טרָאד) "ענַאל רערעסעב ַא ןיא ןעוועג טציא ןיוש טלָאװ טלעוו יד

 ןציטָאנ יד ףיוא ןוא ?קיטרַא םעד ףיוא טָאה ןסָאנעג עקיציה יד ןופ רענייק

 "טייקשיטערעה, יד טּפַאכעגפיוא טינ ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ,טושּפ טריגַאער םינ

 שיּפָאקסָארקימ ןעוועג זיא ןעמָאז רעד .ייז ןיא טייזרַאפ ןיוש ןעוועג זיא סָאװ

 .ןעזענסיורַא טינ םיא טָאה עמ ןוא

 -געמ .ןעוועג רָאלק טינ עגַארפ עשיטקַאט יד טָא זיא ןיילַא םיא זַא ךעלגעמ

 ןשיווצ סָאװ םיִאנק יד טימ ןסיירנייא ליפוצ טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע זַא ,ךעל

 ."8"ַא, 17 רעמונ ןיא .ךעלטיידייווצ ןבירשעג טָאה רע ןוא ,לדניזעג-ןסָאנעג םעד

 ןרעטנוא ?קיטרַא ןַא טייז רעטשרע רעד ףיוא רימ ןענעייל רָאי ןקיבלעז םעד ןופ

 רע זַא ,סע טסייה .ןבירשעגרעטנוא טינ ןיא ?קיטרַא רעד ,?לַאשַאװַאר , ל?ּפעק

 ,רָאטקַאדער ןופ ןעּפ רעד וצ טרעהעג

 ןענייז רימ ..."עסָאנעג רעזדנוא, לַאשַאװַאר רימ ןפור ץלָאטש טימ ,

 רעד וצ ןעגנַאנעג ןיא סָאװ ,עסָאנעג ןקיטומ ןוא ןווַארב רעזדנוא ףיוא ץלָאטש

 רעזדנוא ףיוא ץלָאטש ןענייז רימ (1892 ילוי ןט11 םעד) ! קידנצנַאט עניטָאליג

 יו ןברָאטשעג זיא ןוא טבעלעג טָאה סָאװ ,לַאשַאװַאר עסָאנעג ןכעלברעטשמוא

 | ,?טסיברַאנַא ןַא

 -נָא רוציקב ?קיטרַאטייל ןיא ןרעוו רָאי ןקיבלעז םעד ןופ 27 רעמונ ןיא

 םעד 1891 ןיא .לַאשַאװַאר ןֹופ סעיצקַא עשיטסירָארעט-שיטסיכרַאנַא יד ןבעגעג

 -ןטסיכרַאנַא יד טלדנַאהַאב קידתוירזכא לַאטורב ייצילָאּפ יד טָאה יַאמ ןטשרע

 -םיֹוא ,לסיב א רעטעֿפש , גנונרעלנָא ןוא המקנ ןופ טקַא ןַא יו ,ןטנַארטסנַאמעד

 -עג לַאשַאװַאר טָאה ,ןסָאנעג ענייז טלדנַאהַאב טָאה ןעמ יו םעד ןופ טכַארבעג

 ןופ רָארוקָארּפ ןוא טנעדיזערּפ םעד ןופ ןריט יד ייב סעיזָאלּפסקע ייווצ טכַאמ

 םיא טָאה ייֵציִלַאּפ יד רעבָא ,זירַאּפ ןיא ןבילבענ רע ןיא טייצ עננַאל ַא .טכירעג

 ןַארָאטסער סירעוו ןיא רענלעק רעד ,טארעה'ל זיב ןעניפעגסיוא טנַאקעג טינ

 רעד ןופ טנױלַאב טוג ןעוועג זיא טַארעה'? .ייצילָאּפ רעד רַאפ טרסמעג םיא טָאװ

 ןעמוקענרָאפ ןַארָאטסער ס'ירעוו ןיא זיא 1899 ?ירּפַא ןט98 םעד ..,גנוריגער

 ."עיזָאלּפסקע ןַא

 -געק ןייק טינ טייוו ןעוועג "םפ"ַא , ןופ גנולעטש יד ןיא ןעז וצ זיא סע יוװ

 -רַאטייל םעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןטקַא עשיטסירָארעט עלעודיווידניא יבנל עשירענ
 םעד ףיוא וויטיניפעד ןעוועג טינ ךיוא זיא סָאװ "טָאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ , ?קיט

 .טקנוּפ

 :ןראומעמ ענייז ןיא טביירש .י .ש

 ןשיוצ םערוטש ַא ןפורסיורַא טעוװ ל?קיטרַא רעד זַא ,טביילגעגנ בָאה ךיא,

 -םייווצ ֹוצ ןבייהוצנַא רעטשרע רעד ןעוועג ךיא ןיב ,ביילג ךיא יװ ,לייוו ,ןסָאנעג יד

 יאדווא ....עדנַאנַאּפָארּפ טרָאס םעד ןופ טייקיטכיוו ןוא טייקיטיינ רעד ןיא ןעל

 ךָאד ןענייז ןטקַא-טלַאװעג ענלצנייא רעבָא עיצולָאװער יד ןקידיירּפ רימ ןפרַאד

 עטלצנייארַאפ טינ רעבָא ,טקַא-ןסַָאמ א זןיא עיצולָאװער ַא .עיצולָאװער יד םינ
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 : (203 יז ,ב"ײצ .י .ש) ."...ןָאזרעּפ רענעי רעדָא רעד ןגעק ןטקַא-טלַאװעג

 טינ ןיא רע לייוו טסעטָארּפ ןייק ןפורסיורַא טנעקעג טינ טָאה ?קיטרַא רעד

 סיי .ש ןיא ןעוועג זיא רָארעט וצ טפַאשרענגעק יד .ןבירשעגנָא ךעלטייד-רָאלק
 "םזירָארעטײטנַא , רעד ,?קיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא ריּפַאּפ ןפיוא יו רערעמ קנַאדעג

 עדייב טימ ןייטש ןבילבענ זיא סָאװ "פ"ַא , ןופ גנוטכיר רעד ןיא טינ ךיז טזייוו

 .עמרָאפטַאלּפרָארעט רעד ףיוא סיפ

 טלעטש יז ןוא עיצקַא-ןסַאמ א ןיא עיצולָאװער א זַא ןויער רעד ,רעטייוו

 טציא טכַארבעגסױרַא .י .ש טָאה םידיחי ןופ ןטקַא ענלצנייא ןופ ףיונוצ טינ ךיז

 ןיא 1892 ןיא ןבירשעג טָאה סע סָאװ ,םעד דגנכ טייג רע ןוא 1927-1996 ןיא

 רעטצעל רעד ןעוו ,(יקסוועשטניוו סירָאמ) ,מ .מ ןגעק קימעלָאּפ ןייז ןיא ?פ"ַא,

 עכעלטע ןוא לַאשַאװַאר ןגעק "טלעוו עיירפ יד , ןיא ךעלטפירש ןטָארטעגסױרַא זיא
 | .ןטקַא עלעודיווידניא עשיטסירָארעט |

 ַא סיוא ךיז טימ ןקירד סָאװ ,ןענָאזרעּפ ענלצנייא ןופ ןטַאט ליפ יד ןופ,

 עקיזָאד יד עלַא ןופ עמוס יד טָא -- טֿפַאשלעזענ רעקיטנייה רעד ןנעק טסעטָארּפ

 עלַאיצַאס יד -- לָאצ רעקידנגינעג ַא ןיא ןָא ךיז ןביילק ייז ןעוו ,סיוא טכַאמ ןטָאט

 ןיא סָאד זַא ,טסײװ טַאט ַא קידנעײגַאב ,רענָאיצולָאװער רעדעי ןכל ,עיצולָאװער

 טַאט רעקיזָאד רעד טימ זַא ,רעבָא טסייוו רע ,עיצולָאװער עלַאיצַאס יד טינ ךָאנ

 | ,(*"טרעטנענרעד יז רע טָאה

 | :רעטעּפש רָאי ַא טימ ןבירשענ טָאה ,י ,ש סָאװ טָא

 -ולָאװער ןדעי רַאפ זַא ,סייו עטכישעג ?סיב ַא טנרעלעג טָאה סָאװ רעד;
 -ידניא ןופ ןטַאט-טלַאװעג עלעודיווידניא ןפָאלעגסיױרָאפ ןענייז דָאירעּפ ןרענָאיצ

 .(=*"ןענָאזרעּפ עלעודיוו

 ַא ןעועג טלָאמעד ךעלקריוו ןיוש זיא רע ביוא ,טּפַאשרענגעק סד-י .ש

 םיא ייב ןעוועג זיא רָארעט וצ ,רעלפייווצ רעקידלקַאװ ַא זיולב טינ ןוא רענגעק

 רענעייל-ןעקנַאדעג ןייק קידנעייז טינ ,ןסָאנעג יד סָאװ ,"בלבש םירבד, התע-תעל

 ַא ןעועג ץלַא ךָאנ .י .ש זיא לענָאיצַאמע .טקיטכעדרַאפ טינ םיא ןיא ןבָאה

 -ַאר ֹוצ גנַאזעגביול ןייז ןופ ןעז וצ זיא סע יװ רָארעט ןופ רעגנעהנָא רעסייה

 סלַאשַאװַאר ןריקיטירק וצ טגַאװעג טָאה סָאװ .וו .מ ןעלדַאט ןייז ןוא ןלַאשַאװ

 | ,ןעגנולדנַאה
 -דנַאטש רעשלַאפ ץנַאג א ןיא סָאד זַא טליפענ טלָאמעד ןיוש בָאה ךיא,

 לֶאז טלעװ יד זַא וצרעד ןריפרעד ןענָאק ןטַאט עזָאלוװיטָאמ עכלעזַא זַא ,טקנוּפ

 טסולידרָאמ ןעמעוו רַאפ ,רעדרעמ עטושּפ ןענייז ןטסיכרַאנַא יד זַא ,ןעמעננָא

 -כערַאב ךיז ןליפ טפַאשלעזעג יד טעוװ ףוס-לכ-ףוס זַא ױזַא ,רקיע עמַאס רעד זיא

 - (*** "םָאטרוה ןטסיכרַאנַא יד ןדרָאמוצסיוא ךַאפנייא טקיט
 י+

 .2 יז ,1892 ,27 רעמוו ,ףפיַאא (*

 .רעבמעצעד ןט29 ,1893 ,"פיַאיפ (+*
 .202 יז ,ב"צ ,י .4 (ט**
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 רשפא טָאה רע .טליפעג טינ ױזַא רעכיז טלָאמעד טָאה רע ,סָאװ ,סָאו
 ןיא וליפא רע זיא יײרעלפײװצ ןֹופ רעטייוו רעבָא ,טכַארטענ ױזַא זייווטנעמאמ

 ןיא "טכָאקרַאפ, ןעוועג רע ןיא ןליפעג ענייז טימ .ןעגנַאגעג טינ ןעקנַאדעג ענייז
 רע טלָאװ טליפעג ױזַא טלָאמעד ןיוש תמאב רע טלָאװ ,ןטקַא עשיטסירָארעט יד

 -טינ ןוא רעהַא-טינ ,ןכעלבעל ַאזַא ןבירשעגנָא טינ ןוא םירוביד ערָאלק טדערעג

 -ער עוויטַאגענ יד ןעזענסיורָאפ ןוא טליפעג ױזַא טלָאװ רע ןעוו .לקיטרַא ןיהַא
 ןגעק טנפָאװַאב לופ סױרַא טלָאמעד ןיוש רע טלָאװ גנונעוַאב רעד רַאפ ןטַאטלוז

 ,גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא יד ןריטידערקסיד סָאװ ןטקַא יד
 -ַאב ,ןרעוו טּפַאכרַאפ עלענָאיצַאמע ס-.י .ש סױרַא ךיז טזייוו קרַאטש רָאנ

 -קרעב רעדנַאסקעלַא ןריציפירָאלנ ןייז ןיא ןטקַא עשיטסירָארעט ןופ ןרעוו טרעביוצ

 ןופ רָאטקעריד םעד ,ןקירפ ףיוא 1892 ייוי ןט29 םעד לַאטנָא ןייז ,טקַא סנַאֿפ

 .?ינַאּפמָאק-לָאטש ינענרַאק ,

 :טביירש רע טרעטסיינאב יו טָא

 -עג יד .טנַאה-ןרענַאיצולַאװער ענענרָאברַאֿפ עקיטכעמ יד ךָאנ טבעל סע,

 ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא יז טמוק לָאמ סָאד ןֹוא .טינ טגייווש עכַאר עטכער

 -ַאב ,ַאיַאקסװָארעּפ ,שטישטלַאביק ,ווָאבַאילעשז ,,.,רעײבַאקַאמ ַא רלעה ןשידיי

  ךייא טָאה ריא ,ןטייצ ענעגנַאנרַאפ ןופ ןדלעה רעטנזיוט עלַא ריא ןוא . ,.ןינוק

 | ,(*"ןַאמקרעב ...ןשידיי םעד טימ ןעמעש וצ ליפ טינ

 ןנעק ןטָארטעגסױרַא זיא ,"טייהיירפ , ןופ רָאטקַאדער רעד ,טסַאמ ןַאהָאי |

 ףרַאש טָאה "טלָאװער ַאל , ןיא לקיטרַאטייל ַא ןיא ןיקטָאּפָארק ,ּפ ,טקַא סנַאמקרעב

 -נערב רימ .טקורדעגרעביא לקיטרַא םעד טָאה "פ"ַא, רעד .ןטסַאמ טרעפטנעענּפָא

 ;נוצסיוא ןַא ןעג

 ןשיוצ םזיכרַאנַא ןופ עדנַאנַאּפָארּפ רעד רַאפ רעמ ןָאטעג טָאה ןַאמקרעג

 ןעגנוטייצ ןוא ןרושָארב עֶלַא ןָאטפיוא טנעקעג ןטלָאװ סע לפיוו . . .רעטעברַא יד -

 ַאֹד ךָאנ ןענייז ןטסיכרַאנַא יד ןשיווצ זַא ,ןזיווַאב טָאה רע ,ןעמונעג ןעמַאווצ

 ןענייז דנייפ עריא וצ סַאה ןוא טייהשטנעמ רעד וצ עביל סעמעוו ןשטנעמ

 רָאנ יבַא סנבעל ערעייז ןייז בירקמ וצ קיאעפ ןענייז ייז זַא ,קרַאטש ױזַא

 ױזַא ןענייז ןטסיכרַאנַא ןעו ןוא "...םונהינ ןקיטנייה םעד טימס ןקידנע וצ

 סָאװ ,םעד תמהחמ ךעלכעזטּפיוה ,ךיז טכוד ,סָאד זיא ... עקירעמַא ןיא קיצניוװ

 ערעדנַא רעדָא סעבמָאב ןנעו טדערעג ליפ רעייז ןבָאה ןטסיכרַאנַא עקיטרָאד יד

 עקיזָאד יד טימ טייקידנעוטיונ יד טליפעג טינ ,רעבָא ,ןבָאה ןעלטימסיירפיוא

 | יי ,"ךיז ןצונַאב וצ ןעלטימ עלַא

 ןָא ןסָאלשטנַאטסעפ ,רָארעט רַאפ םירוביד ערָאלק טדערעג טסייה סָאד טָא

 :טייז ןייז ןופ וצ "פ"א, רעד טיג םעד וצ .שינעלקנעווק

 ןביוא זיא סָאװ ,ץלַא טימ ןענַאטשרַאפנייא קידנעטשלופ ןענייז רימ , ---

 (3 יז ,26 רעמונ ,1892 ,יּפ"ַא,)} ,"ןבירשעג

 5 .2 טלַאּפש .2 יז ,21 רעמונ ,1892 ,"פ"א, (*



 199 ןפַאש טא ןפמעֶק ,ןבעל ןײז -- יטסװָאנַאי .ש

 בָאה ךיא , ןרַאומעמ ענייז ןיא גנוטּפוהַאב ס-י ,ש טימ סע ךיז טרָאּפ יו

 ךָאנ ןוא ,( *"טקנוּפדנַאטש רעשלַאפ ץנַאנ ַא ןיא סָאד זַא ,טליפעג ןַאד ןיוש

 לקיטרַא ןייז ןיא טגָאזעג שוריפב טָאה ,י ,ש סָאװ םעד טימ סע טרינָאמרַאה יו רעמ

 טולָאסבַא רָארעט ןזיא דנַאלננע ןוא עקירעמַא ןיא זַא ?טָאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ ,

 ןטסיכרַאנַא רענַאקירעמַא יד ןזַא ,ןיקטָאּפָארק טרידנעמָאקער ָאד .ן'ַאלּפ ןסיוא

 רעטנוא רעטנוא ךיז טביירש "פ"א , רעד ןוא ,סעבמָאב ןפרַאו אקווד ןעמענ ןלָאז

 ןגעק ןעוועג .י .ש ןיא ּפָאק ןרָאלק ןייז טימ ,גנורעלקרעד ןייא טָאה סָאד . . . םעד

 ךיז רע טָאה לענַאיצַאמע רעבָא ,עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןיא טּפיוהרעביא ,רָארעט

 טימ ןאסינוא ןיא טּפַאלקעג טלָאמעד ךָאנ טָאה ץרַאה ןייז ,ןפלעה טנעקעג טינ

 טינ רע טלָאװ טינַא ,ןעגנאנַאב ןיא טסיכרַאנַא ןַא סָאװ טקַא-סיירפיוא ןדעי

 ןוא ןעלפייווצ ענייז טאעג טאה ּפָאק רעד ,ןבעדפשרדעדיוו ךיז ןפָא ױזַא טנעקעג

 םעד טננערדראפ זצנאנ ןיא ןוא טלײורַאכ ןיא טשרעהַאב םיא טָאה ראד טַײד

 .תונויער ערעטכינ ענייז טימ ּפָאק

 ,ןַאבקרעב דלעה םעד וצ גנַאזענביול ןקידרעייפ ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא,

 טרעייפעג ןיא סע רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ ַא ןטלַאהעגּפָא רימ ןבָאה ךיילג ןוא

 יוי ןזייוווצנַא טָאטשנַא ןוא םיא ןטליש וצ טָאטשנַא ,  ,טַאטנדלעה יד ןרָאװעג

 -ענ רָאנ םיא ךיא בָאה ,גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד טַָאשעגנ טָאה רע טייוו

 -ער עטסקרַאטש יד ןופ רענייא ןעוועג רימ רַאפ ןיא ןיילַא סָאד ןוא .טשטנעב

 (204 יז ,טרָאד) ."ןשינעט

 ןיא ןוא ןליפטנ יד ןופ טכַאמ רעד ןיא טניל שינעטער רעד ןופ גנוזייל יד

 -נטיירניח ןופ ךַאז ַא ןנעק סױרַא טערט רע ןעוו ,דנַאטשרַאפ ןופ טייקיטכעמנָא רעד

 .עיצָאמע רעקידנזיורב רעקרַאטש ַא ןופ ,טפַאשנדייל רעקיד

 :טביירש רעפמעקטימ ס-.י ,ש ,ןַאמירפ .ס סָאװ טָא

 רימ ,(ןטסירָארעט) ןשטנעמ יד וצ .זדנוא טיצ ןצרַאה רעזדנוא ןיא סעּפע ,
 סָאװ ןעננובערטש ןוא ןליפעג:סטייהיירפ יד ןופ גנַאלקּפָא ןַא ייז ןיא ןעניפעג

 ןביירש ןיא טניט ןכייט ןסיגרַאפ רעקיטירק יד ןגעמ .רעצרעה ערעזדנוא ןשרעהַאב

 ,(**"ןטַאט ערעייז ןגעוו
 ןגעק ץרַאה ןופ טנעפענ ַא ,לעוד ַא זיא סָאד ,טקנוּפ רעד זיא סָאד טָא ,ָאי

 .,.לבש

 ןענייז סָאװ ןסָאנעג עניימ ףיוא טַאהעג תונמחר ,טושַּפ ,ךיא בָאה ןַאד ןוא,

 --י ןביולג ןפיט ַאזַא טימ טרעפּפָאעג ןוא טעברַאעג ןוא רימ וצ יירט ױזַא ןענַאטשעג

 תונמחר טָאה רע ,(=*=*"תומולח עטסנעש ערעייז רעטשעצ ןוא ינ לָאמ ַא טימ ןוא

 טנעקעג טינ טָאה רע .ןייֵלַא ךיז ףיוא רָאנ ,ןסָאנעג יד ףיוא זיולב טינ טַאהעג

 ןקידיײרּפ ןייז ןוא ןעיירעביולג ןוא ןליפענ ענייז טימ לָאמ ַא טימ ןסייררעביא

 .202 יז ,ב"צ ,י .ט (*
 .3 טלַאּפש ,3 'ז ,48 רעמונ ,1893 "רניירפ ףעטעברַאה (**

 .253 '1 ,טרָאד (ט88
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 .רֶָאי עכעלטע ןיוש ןערב ןוא ץיה ַאזַא טימ

 טַאהעג טינ בָאה ךיא .טנַאקעג טינ ךיא בָאה ןושל ןלופ טימ ןעמוקסיורַא;

 -בירקמ ןבעל רעייז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןגעק ןטערטוצסיױרַא טומ ןקיטיינ םעד

 ןגעק ,ןיילַא ךיז ןגעק ןטערטוצסיױרַא ןעוועג םיא זיא רערעווש ךָאנ (**"ןעוועג

 טרעטסיײגַאב ןוא ןלַאשַאװַאר ןעגנוזַאב ,שממ טָאה סָאװ .י .ש ןקידרעירפ םעד

 ,ןקירפ ףיוא לַאפנָא סנַאמקרעב ןופ ןרָאװעג

 ןבָאה ןליפעג עטרוכישרַאפ ענייז .ךיז ןיא טקיטשעג ךיז טָאה .י .ש זַא ױזַא

 ןעוועג זיא רע ,ןעקנַאדעג ערעטכינ רעדָא עשיסרוקיּפַא ענייז ןגעק טלגנַארעג ךיז

 ענייז ןֹּפֶא טגָאזעגסױרַא טינ טָאה רע ."ָאנַארַאמ , ןימ ןַא סָאמ רעסיוועג ןיא

 .תובשחמ

 -רָאמרעד ןלעוװ ןטסיכרַאנַא עשידלעה עכעלטע יד ןַא ,טכַארטעג בָאה ךיא ,

 עסיורג יד ןיא רעגלָאפכָאנ ןייק ןעניפעג טינ ןלעוו ייז רעבָא ...ןרעו טעד

 יד טרעדָאּפ סָאװ ערעל רעד ןופ ןעלסײרטּפֶא ךיז ןסַאמ יד ןלעוו רעכינ ,ןסַאמ

 .(**"קיאעפ ןענייז עקינייוו זיולב עכלעוו ףיוא טייקיאעפ-סגנורעפּפָאפיוא עטסכעה

 ענייז טימ ןעמוקסיורַא ןוא ןזיורבפיוא רע טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ רעבָא,

 טָאה רע ןעוו .ןטלַאהנייא ןענעק טינ ךיז טגעלפ רע ,ןעגנומענַאב עשיטסינאיזיווער

 ,ןטַאטלוזער עוויטיזַאּפ םוש ןייק ןָא םוא ןעמוק סנבעל עכעלשטנעמ יװ ןעזעג

 .לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא םעד רַאפ ,עוויטַאגעג רעכיג

 רעטַאעט-ייציל ןיא עבמָאב רעד ןגעוו םַארגעלעט יד ןעמוקעגנָא זיא סע;

 (*"ןרָאװעג טרעדיושעגפיוא תמאב ןיב ךיא סָאװ ןופ --- ַאנָאלעצרַאב ןיא

 ןיא עבמָאב ַא ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא 1898 רעבמעווָאנ ןט6 םעד קיטסניד,

 רעד ףיוא דלַאב ןענייז ןשטנעמ ןצפופ .שנַארּפ טסיכרַאנָאמ ןופ ענָאלעצרַאב

 עכעלקערש רעטנוא ןברָאטשעג ןענייז ןצפופ ערעדנַא ,טיוט ןבילבעג עלעטש

 קידנבעווש ,טעדנואוורַאפ ךעלרעפעג ןענייז קיצכַא ןוא רעטעּפש ?סיב ַא ןצרעמש

 | .ןבעל ןוא טיוט ןשיווצ

 -ַאב רעכיג טנעקעג טָאה טָאט יד זַא זדנוא סע טנייש טונימ רעד טָא ןיא

 ,(=*"ךניירפ ַא ןופ רעדייא םזיכרַאנַא ןופ דנייפ ַא ןופ ןרעװ ןעגנַאג

 .טנעמַאלרַאּפ ןשיזיוצנַארפ ןיא עבמָאב ַא טצַאלּפעג טָאה 'צעד ןט9 םעד

 יד ןפרָאװעג טָאה סָאװ ןַאמ רעד .ןַאמ קיצכעז ןרָאװעג ןענייז טעדנואוורַאפ

 דָאס ַא ןעוועג .טזיירעג ליפ טָאה רע ,קיסיירד רעביא זיא רע ,ןַאלעװ זיא עבמָאב

 (1 יז ,50 רעמונ ,טרָאד) .?םזיכרַאנַא םוצ רעבירַא ,טסילַאיצ

 יו ,ןטלַאהענקירוצ ךיז ןוא סיינ יד טקורדעג זיולב רעבירעד בָאה ךיא;

 .(=** "ןרַאטנעמָאק זיא סע עכלעוו ןופ ,ךעלנעמ טייוו

 .טרָאד (55
 .206 יז ,טרָאד (5
 .3 יז ,45 רעמונ ,1893 י"ַּפיֵאא (5*
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 גנוצַאשּפָא עויטַאגענ ַא "ןרַאטנעמָאק , טניימ שזַאסַאּפ ןקיזָאד םעד ןיא

 ןיא ,רָאי ןט1894 םעד ןעניז ןיא טלַאה סע ןוא סעיצקַא עשיטסירָארעט יד ןופ

 ,רעטקַארַאכ ןוויטיזָאּפ ַא ןופ עקַאט 3 ןוא "ןרָאטנעמַאק , ןעווענ ןענייז 3

 ןיא דַארַאּפ רעשירעטילימ א ןעוועג זיא 'טּפעס ןט24 םעד ,קיטנוז םעד טָא

 -מָאב ייווצ ,..רעבָא !זיא סָאד ?לקַאטקעּפס רענייש ַא רַאפ סָאװ . . . ענָאלעצרַאב

 טָאה עבמָאב ןייא .  ,עיזָאלּפסקע רעקידנביױטרַאפ ַא טימ ןלַאפעגּפָארַא ןענייז סעב

 ךיוא ןיילַא םיא טָאה ןוא םיא רעטנוא דרעפ סעסַאּפמָאק לַאשרַאמ םעד ןסירעצ

 רעד ןיא ןרָאװעג ןטָארטעצ ןענייז ןרעציפא ערעדנַא ךס ַא ,טעדנואוורַאפ טוג

 ,ןרָאװעג ןסירעצ רעקיטש ףיוא זיא רעציפָא ןייא ןוא ,המוהמ רעקיזָאד

 סַאלַאפ ,טסיכרַאנַא רעשינַאּפש א ?ןפרָאװעג סעבמָאב יד טָא טָאה רעוו
 "!ןָאטעג סע בָאה ךיא , :ןעירשעגסיוא רעטשרע רעד טָאה רע ., . . ןעמָאנ ןייז זיא

 ןזָאל טינ םיא טעוו עמ עכלעוו ,עדער יד ןסַאלַאּפ רַאפ טלַאה "פ"ַא , רעד
 טלייטרוארַאפ ןוא טכירעג-רעטילימ ַא ןופ ןרעוו טּפשמענ טעװ רע םערָאװ ,ןטלַאה

 ,טיוט םוצ ןרעוו

 .ןופ ןבעל סָאד ךעלנעממוא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ...ןטסיכרַאנַא רימ;

 נונעג ןבָאה רימ ?ןדייר ?ןריפסיוא סע רימ ןלָאז יוװ .סרעגיוזטולב ערעזדנוא

 טינ ךַאז רעדנַא ןייק ןענעק רימ זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג ןענייז רימ . . .טדערעג

 | (* ."ןָאט
 ןנעוו סיינ ענעקורט יד ןבענרעביא טימ ךיז ןענעגונַאב יו רעמ שּפיה זיא סָאד

 ,ןפרַאװ-סעבמָאב ןוא ןסיירפיוא יד

 ןטלַאּפש יד ףיוא ןטָארטעגסױרַא .י .ש ןיא רָארעט ןנעק ןכָארּפשעגסיױא

 -סיורַא ןבָאה ןעננוקרעמַאב עויטַאנענ ענייז ,1894 רָאי ןיא טשרע "פ"ַא , ןופ

 ."עּפורנ-"פ"ַא, רעד ןופ לייט ןויטקַא ןַא דצמ םיא וצ טפַאשרענגעק ַא ןפורעג

 יז טזָאלענּפָא .י ,ש טָאה ,גנושיוטנַא ןַא ךָאנ טימ גנודניברַאפ ןיא ,םעד בילוצ

 קינַאװַאכ ןוא גנילביל ןייז ןופ ןריטקַאדער סָאד ןבעגעגפיוא רָאי ףוס ןוא טנעה

 | ,ןָאדנָאל טזָאלרַאפ ךָאנרעד ןוא

 ננורעטכינסיוא רעדָא גנושיוטנַא עטייווצ ַא ןָאדנָאל ןיא רעביא טבעל .י ,ש

 םעד ןָא טריר רָאנ קיטקַאט ןופ ןנַארפ טימ זיולב טינ ןיוש ןָאט וצ טָאה סָאד ןוא

 ואוו טקנוּפ םעד ןיא ,גנומענַאב-טפַאשלעזעג רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ דוסי עמַאס

 -נעזערּפער טנעקרענַא סָאוו םזיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ןטימ רעדנַאנופ ךיז טייג רע

 | .קימָאנָאקע ןיא ךיוא אליממ ןוא קיטילָאּפ ןיא ץנַאט

 :טייו ץנַאג ...ןיא טנפעעג ךיז טָאה יירעקעב עוויטַארעּפָאָאק יד ןעוו,

 טָאה םזאיזוטנע רעד .ךעלדער ףיוא יו ןעגנַאגעג ,םורַא ןסָאג עלַא ןוא לּפעש
 ,דיירפ ןופ טכּפַאצעג טָאה זדנוא ייב ץרַאה סָאד .... ןצענערג עלַא ןגיטשעגרעבירַא

 ןפַאלקש עטסגרע יד טימ ןָאטעגפיוא ןבָאה רימ סָאװ ןוא טבעלרעד ןבָאה רימ סָאװ

 ,ןָאדנָאל ןיא

 .} יז ,39 רעצונ ,1893 ,יב"ַא (*
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 נָא ךיז ןבָאה דלַאב .טרעיודעג גנַאל טינ טָאה החמש רעזדנוא ,ךַא רעבָא

 טָאה דלַאב .אפונ רעקעב יד ןשיוװצ סענירטניא יײלרעלַא ןוא ןעיירעגנירק ןביוהעג

 עטושּפ ייב טּפַאכעג ,יורטוצ ןטסערג םעד טָאהעג טָאה ןעמ ןעמעוו וצ ,יד ןעמ

 ,יירעקעב עוויטַארעּפָאָאק יד ןוא ןעמונעג גנַאל טינ טָאה סע ןוא ,תובנג עניילק

 ןוא ,ןעגנונעפָאה ליפ ױזַא טימ ,גנורעטסיגַאב ַאזַא טימ טנפעעג ןבָאה רימ סָאװ

 ,טּפַאשרעדורכ-טוג ןוא טייקכעלרע ,טייקנייר ןופ רעטסומ ַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאוװו

 .טריפמואירט טָאה עיזַאושזרוב יד ןוא, ןרעו טכַאמענוצ טזומעג טָאה

 ,םעד וצ קורדסיוא ןכעלטנפע ןייק ןבעגעג טינ בָאה ךיא שטָאכ ,קנעדעג ךיא

 דָאמ עקירעיורט ץנַאג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד זַא ,טליפענ בָאה ךיא סָאװ

 -רַאנַא ןייק ןעוועג טינ ןטלָאװ רימ ןעוו ,ךיז טײטשרַאפ ,., ןבעל ןיימ ןיא ןטנעמ

 יד ןעיוברעביא ןזומ ןיילַא רעטעברַא יד זַא טביילנעג טינ ןטלָאװ ןוא ןטסיכב

 יז ןַא ,טגָאזעג ןטלָאװ רימ ,ץורית ןטוג ַא טַאהעג רימ ןטכָאװ ,טפַאשלעזעג עיינ

 תמא יד ֹוצ ,םימכח עקינעי ֹוצ ןרעוו ןבענענרעביא ןזומ טעוװ גנואיוברעביא

 שילַארָאמ ןרעוװ ןלָאז רעטעברַא יד זַא ,ןעז ןיוש ןלעוו ייז זַא ןוא ,עכעליורטרַאפ

 ןיא טייקשיטאבעלַאב עצנַאג יד ןטלַאה וצ טלקיװטנַא גונעג לעוטקעלעטניא ןוא

 | ,טנעה ערעייז

 עטסקרַאטש יד ,ןטסיכרַאנַא יו ,ךָאד רימ ןענייז קנַאדעג םעד ןופ רעכָא

 ,רַאפרעד עקַאט ןוא ;ןיילַא קלָאפ ןופ ןעמוק זומ ץלַא זַא ךָאד ןטלַאה רימ ;רענגעק

 ץלַא רימ ןבָאה קיטרַאפ ןעוועג זיא יירעקעב עוויטַארעּפָאָאק יד יו ֿלענש יוזַא

 טינ ןבָאה רימ .טייז ַא ןיא טקורענּפָא ךיז ןבָאה ןוא ןָאינוי רעד וצ ןזָאלעגרעביא

 רימ ןענייז רעװ :טגָאזעג ךיז ןבָאה רימ .םיחיגשמ ןופ לָאר יד ןליּפש טלָאװעג
 .ןָאט ןיילַא ץלַא ןלָאז ןוא ןזומ ייז ? רעטעברַא יד ןריטקיד ןלָאז רימ זא ,סע

 -ַאב טינ ךיוא ןיילַא ךָאד רימ ןענייז ,תועט ַא ןכַאמ וליפא ןלעו ייז ביוא ןוא

 ןשיטסיכרַאנַא טכע םעד ףיוא טריטנעמוגרַא ןבָאה רימ ,ץרוק ,םעד ןופ טנרָאװ

 טַאטלוזער רעד ןוא ,םעד טימ גנַאלקנייא ןיא טלדנַאהעג ןבָאה רימ ןוא ,רענייטש

 ,רעסַאװ ַא טזָאלעגסױא ךיז טָאה עינַאװערָאה רעצנַאג רעד ןופ זַא ,ןעוועג זיא

 ךיז בָאה ךיא זַא ,רעדנואוו ַא סעּפע זיא .טריפמואירט טָאה עיזַאושזרוב יד ןוא

 ,(*"ןגָאלשרעדינ רעייז טליפעג
 ירַאפ ןיא סע ןכלעוו ןיא טיײקנפלָאהַאבמוא ןופ םוהת םעד ןעזרעד טָאה רע

 ךורּפשרעדיװ םעד ןפיירגַאב ןעמונעגנ טָאה רע ןוא ,סַאלק-רעטעברַא רעד ןעקנוז

 -ַאב יד, ונייחד יוװ ,ןצינ ןטסילַאיצַאס יד סָאװ ןעגנוזָאל עֶלַא יד ןיא טניל סָאװ

 ,סע טניימ תמאב ןוא ?רעטעברַא יד ןופ ךַאז יד זיא רעטעברַא יד ןופ גנואיירפ

 ,עיטַארקָאטסירַא עיינ ַא ,"טילע , ןימ ַא ךיז ןופ סיוא טלייט טפַאשרעטעברַא יד זַא

 יז ןגרָאזַאב ױזַא דלַאביװ ןוא רעטעברַא יד ןופ ןפערעטניא יד טגרָאזַאב סָאװ

 -נייא גונעג קיטסול ןוא גולק ןענייז ייז רָאנ ;ןסעדעטניא ענעגייא ערעייז תמאב

 ןסערעטניא יד טימ שיטנעדיא ןענייז ןסערעטניא ערעייז זַא ,רעטעברַא יד ןדיירוצ

 ןופ קיגַארט עצנַאג יד טניל טקנוּפ םעד טָא ןיא .טפַאשרעריפ-רעטעברַא רעד ןופ

 ,.232 'ז ,ב"ב ,י* ,}8 (5*
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 רעד ןופ טייקירעווש יד ךיז טמענ םעד ןופ ןוא עיצַאוטיס-טּפַאשרעטעברַא רעד
 ןטקילפנַאק עלַאיצַאס יד טָא ןיא ןבָאה רימ ,עגַארפ-רעטעברַא רעד ןופ גנוזייל
 {טסילַאטיּפַאק יד ,ןטייהרעדנימ ייווצ טימ ,טקילבעגניירַא רעפיט ןעוו ,ןָאט וצ
 ןוא .טפַאשרעריפנַא-רעטעברַא יד ךיוא זיא ױזַא רעבָא ןשטנעמ עלעפייה ַא ןענייז
 -עברַא רעד ןופ טייהרעמ עקידננעוורעביא יד ,ןעמַאזוצ ךיז ןסיוטש ייווצ יד
 ץלַא .ויטַאיציניא םֹוׁש ןייק סױרַא טינ טזייוו ןוא ןטימ ןיא טייטש טפַאשרעט
 -ַאװלַאג ,ןרעטנימ ,ןקעוװ םיא ףרַאד רעצימע רעבָא ,ןיילַא קלאפ ןופ ןעמוק ףרַאד
 טייג יירעריפ יד טָא ןוא .ןריפ טרָאװ ןייא טימ ,ןעווערטשומ ,ןריטורקער ,ןריזיג
 טינ זיא סָאלק-רעטעברַא רעד םערָאװ ,יירעריפרַאפ ַא ןיא ןייֵלַא ךיז ןופ יו רעביא
 רעד ןופ ייס גנוטלַאוװרַאפ יד ןעמענרעביא ןענעק לָאז רע זַא ,םעד וצ ןסקַאװרעד
 -נייא ןשיטילָאּפ םעד ןופ ייס ןוא ןסקַאװעצ שּפיה ךיז טָאה סָאװו ,טפַאשטריװ
 -ערסימ ךרוד ןטערטעצ טּפָא טניימ ןטערטרַאפ ,ןטערטרַאפ םיא ףרַאד עמ .לעטש
 .יירעטנעזערּפ

 -ַאּפ ןיא יי-עייטשרָאפ ץנַאטנעזערּפער ןופ עגַארפ יד ףיוא ךיילג ,טמוק ָאד
 -ַאכ עמ .תוחילש יו עיצוטיטסניא ַאזַא ןַארַאפ זיא סע .טרָאװ ןופ שטייט ןשיטיל
 קידנבעגקעװוַא טינ ,עיצקנופ עסיוועג ַא ןריפסיוא לָאז רע זַא םענייא טקיטכעמלופ
 ,םענייא ןָא רע טיורט ,ןיילַא ןָאט שטנעמ ַא ןעק ץלַא טינ .טכער עצנַאג סָאד םיא
 טיג רֶע ןוא ,םיא רַאפ ןָאט סע לָאז רע ןַא ןזָאלרַאפ ךיז ןעק רע ןעמעוו ףיוא
 -סימ טינ לָאז רע ,תוחילש רעד ןיא ןשלעפ טינ לָאז רע םענעי ףיֹוא גנוטכַא
 רעדָא דיחי ַא וצ דיחי ַא ןופ גנואיצַאב רעד ןופ טדערעג ץלַא זיא סָאד ,ןכיורכ
 זיא סָאװ ,טפַאשרעּפרעק יד טריטנעזערּפער סָאװ ,דיחי ַא וצ טפַאשרעּפרעק ַא ןופ
 / טרינָאיצקנופ ןוא טריטסיזקע ןוא ,סנייא רעטמערופעגסיוא רעשיגָאלָאיצַאס  ַא
 יד טמענרַאפ עיציזָאּפ ערעדנַא ןַא רָאנ .טַאנערנַא רעתמא ןַא ,טייקצנַאג ַא יװ
 -רָאפ ןייֵלַא ייז ןעוו רעייטשרָאפ ַא ןריגעלעד ייז ןענעק ױזַא יו .טפַאשרעטעברַא
 טשרע ןפרַאד ייז ,טייהנייא עשינַאלָאיצַאס עטדיזינַאגרָאטסבלעז ןייק טינ ןרימ
 -ינַאגרַא ערעייז טשרע ןענייז רעייטשרָאפ ערעייז זַא ױזַא ןרעוו טריזינַאגרָא
 ןטנַאטנעזערּפער עטושּפ ןופ םורָא ױזַא .טפַאשרעּפרעק ַא ייז ןופ ןפַאש ייז ,רעריז
 ,ייז טרינעלעד סָאװ ,טפַאשרעּפרעק רעד ןופ סעיצקורטסניא יד םיוא ןריפ סָאװ
 ,ריא ןריטקיד ןוא טפַאשרעּפרעק יד ןעגניװצַאב ןוא ןשרעהַאב סָאװ יד ייז ןרעוו
 יד טלָאװ ייז ןָא םערָאװ .ןעלדנַאה ֹוצ יו סעיצקורטטניא ריא ןביג טסייה סָאד
 ןופ ןשטנואוו יד ןנלָאפוצסיוא טָאטשנַא ,ןרָאװעג טמערופעג טינ טפַאשרעּפרעק
 יז ,ןרעדָאפ ןוא ןשטניוו ןלָאז ייז סָאװ רעטעברַא יד ייז ןגָאז רעטעברַא יד
 -נָא ,רעבעגצעזעג --- ןוויטוקעזקע טָאטשנַא ,רעלעּפַאב --- רענלַאפ טָאטשנַא ןרעוו
 ןליוו רעייז ףיורַא ייז ןעגניווצ ,דעטעברַא יד ןופ ןליוו םעד ןריפוצסיוא טָאטש
 ןביג ייז טשרע .עסַאמ עשַיפרָאמַא ןַא זיא טּפַאשרעטעברַא יד .רעטעברַא יד ףיוא
 ןופ ןוא .םרעגָאז-העד ,םיטַאבעלאב ערעייז ןרעוו ייז ןוא ,רוטקורטס ,םערָאֿפ ריא
 .ןטיהסיוא טלָאװעג ןטסיכרַאנַא יד ךיז ןבָאה גנולדנַאװרַאפ רעד

 עשיטילָאּפ עקיטכיװ ןיא ץנַאטנעזערּפער ןייק טינ טנעקרענָא םזיכרַאנַא
 ,ןעקנירט ,ןסע זדנוא רַאפ לָאז רע ןצימע ןריגעלעד טינ ןעק עמ .ןטייהנגעלעגנָא
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 עגונב ענעגייא סָאד .ןטכילפ-סעיצקנופ עכעלרעּפרעק המודכו ןרידוטש ,ןפָאלש

 ייטעט עשירעבעגצעזעג ונייהד יו ,ןטכילפ-סעיצקנופ עכעלרעּפרעק-װיטקעלַאק

 טנענַאמיא-וצ ,ךעלטנזעוו וצ ןענייז ייז .ןעגנומענרעטנוא עכעלנע ןוא ןטייק

 + סָאד ,תומילשב זדנוא רַאפ ןָאט וצ ןעיורטנָא ןצימע ןנעמ ייז לָאז עמ ךעלרעניא

 : | .ןטכילפ עכעלנעזרעּפ ןופ טיבעג ַא זיא

 טכיירגרעד רעטעברַא רעד זַא ,דָאירעּפ ןטמיטשַאב ַא ןיא טריסַאּפ סע זַא ןוא

 ןיוש ךיז טלָאװ רע זַא ױזַא טייקפייר ןופ סָאמ עלַאמינימ עטמיטשַאב ַא אי ןיוש

 ןיא ןיא יז יו טפַאשטריוװ רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד טימ ןעווַארּפס טנָאקעג ָאי

 -שינטלעהרַאפ ןיא עטלייטעגנייא ןַא ךעלמענ ,םערָאפ רעזַאושזרוב רעקיטציא ריא

 עשיטסילַאיצַאס יד ףיוא טמוק טלָאמעד --- ,ןסנייא עלעירטסודניא עניילק קיסעמ

 ױזַא ,טפַאשטריוו רעד ןֹופ עיצַאזילַאיצַאס רעדָא עיצַאזילַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדַאפ

 -ָארּפ עלַאסָאלָאק עכלעזַא ןָא טמענ ןוא טריצילּפמָאק טרעוו טפַאשטריוו יד זַא

 ןסיוו טינ רעדיוו םעוו ,רעטנעגילעטניא רעד וליפא ,רעטעברַא רעד זַא ,סעיצרָאּפ

 .טַארַאּפַא ןשימָאנָאקע ןשיטנַאניג םעד טָא טימ ןָאט וצ סָאװ
 יד טימ ןסוק טמענ ,ןלוקַאּפש עקידחישמה:תומי עזָאר יד סיוא טוט .י .ש

 טרָאװ ןייא טימ .טייקבעלקריוו עיורג עכעלגעט-גָאט יד טעזרעד רע .ןגיוא ענעגייא

 סע טנכיײצַאב רע יו ןוא גנורעטכינסיוא ןופ דָאירעּפ ַא םיא ייב ןָא ךיז טבייה סע

 סָאװ ,ּפעקציה עקירעביא יד ןוא רע זַא ןפיירנַאב טמענ רע ,"טייקננָאלשעגרעדינ,

 .טרַאנעגּפָא ךיז ןבָאה חישמ רעלַאיצַָאס רעד טמוק טָא-טָא זַא טרַאװרעד ןבָאה

 .ןענעק לָאז רע זַא ,הנרדמ רעד וצ ןסקַאוװרעד טינ ךָאנ זיא סַאלק-רעטעברַא רעד

 רעד ןופ טעװ ןזיילסיוא םיא ןעמוק ןלעוו ערעדנַא ביוא ןוא ןזיילסיוא ןיילַא ךיז

 ,גנופַאלקשרַאפ ןופ םערָאפ עיינ ַא ןעמוקסיורַא גנוזיילסיוא

 יד ןעיוברעביא סע ןלעװ רעטעברַא יד זַא ,ןטרַאװרעד ןעמ ןעק עשז יװ,

 ייז זַא ,טייקיטכערעג ןוא טייהכיילנ ,טייהיירפ ןֹופ תודוסי עיינ יד ףיוא טלעוו

 ױזַא יו רָאנ זיא ןטכַארט ץנַאג רעייז ? סניוזַא ןיא סָאד סָאװ טשינרָאג ןסייוו

 .(""לווייט םוצ ןייג רעטעברַא עקירעביא עַּלַא ןנעמ ,ףיױרַא ךיז ןעמ טעברַא
 -ַאטעלָארּפ ןופ ָאווינ ןשיטע ןקירעדינ םעד ןופ ענַארפ יד .י ,ש טלעטש ָאד

 טיובעג םעטסיס ַא ןריפנייא לָאז רע זַא ,ןטרַאוװרעד טינ ןעק ןעמ זַא ,ױזַא טָאיר

 ירַאֿפ יצ ,זיא עגַארפ יד .רעטש רעקיצנייא רעד טשינ ןזיא סָאד רעבָא .רשוי ףיוא

 ,שינעטנעק ,טייקטקישעג גונעג ,טּפַאשרעטעברַא יד ,טַאירַאטעלָארּפ רעד טנָאמ

 -טפַאשלעזעג יד ןופ עיצַארטסינימדַא רעד טימ ןייגוצנָא ױזַא יו ןסיוו וצ גנודליב
 ָאד טָא .קיטילָאּפ ןוא טפַאשטריוװ ןופ ןטיבעג ערייב ןיא ןטייהנגעלעגנָא עכעל
 יד ןוייל וצ וצ טנָאז םזיסקרַאמ ,םזילַאיצָאס רעד ,הרצ יד טגיל ךעלכעזטּפיוה

 יד ןזייל טעװ רע ,טרָאװ ןטלַאה טעוװ רע ,ייווצ ןוא סנייא םעלבָארּפ-ןסַאלק

 זיא ןוא רָאפ טעז .י .ש סָאװ ,ןטייקירעװש עלַא יד ףיוא קידנקוק טינ םעלבָארּפ

 טאש ָאד .ןָאט סע רע טייג ױזַא יו ,זיולב זיא ענַארפ יד ,ןנַָאלשעגרעדינ ױזַא

 םעד ןלעטשקעװַא ןוא ןינע םעד ןנעוו ןטכַארטרַאפ וצ ךיז ?סיב ַא יװ רעמ טשינ

 .232 יז ,טרָאד (*
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 רעווש זיא איגוס יד ,עטלקיװרַאפ ַא רעייז זיא םעלבָארּפ יד ..."ק"ודו, ןשינבר
 -ניא יד ףיוא ענַארֿפ יד ןעמענפיױרַא ןוא ןפיטרַאפ ךיז ףרַאד ןעמ .זטעברַאוצכרוד
 ...םילכ עלעוטקעלעט

 שירעגירק ױזַא טלַאּפַאב רע ןכלעוו ןיא קרעוװ ןייז ןיא סקרַאמ סָאװ טָא
 ,"עיפָאזָאליפ ןופ טיײיקמערָא  ןעמָאנלדיז םעד טגָארט סָאװ ןוא ,ןענָאדורּפ
 -ופ םערָא זיא "טייקמערא רעד ןֹופ עיפָאזָאליפ יד , רוביח סנָאדורּפ זַא ,קידנגָאז
 :טביירש --- ,שיּפָאזָאל

 שינערעקרעביא רעד ךָאנ זַא קנַאדעג םעד טימ ןגָארטמורַא ךיז רימ ןפרַאד ,
 -לעזענ-ןסַאלק עיינ א ןרעוו טכירעגפיוא טעװ טפַאשלעזעג רעקיטציאזיב רעד ןופ
 רעשיטילָאּפ דעיינ ַא ןיא ןרינימלוק טעװ עיצַאנימָאד עיינ יד טָא זַא ןוא ? טפַאש
 ןופ עיצַאּפיצנַאמע רעיינ רעד רַאפ גנידַאב רעכעלטנזעוו רעד .טינ רעכיז ?טכַאמ
 רימ .ןרעוו טפַאשענּפָא ןלעװ ןסַאלק עלַא סָאװ ,סָאד זיא סַאלק-רעטעברַא םעד
 -טנזעוו רעד ןעוו .עטכישעג רעקידרעירפ רעד ןיא לעלַארַאּפ ןטקַאזקע ןַא ָאד ןבָאה
 םעד ןופ ,ה"ד ,דנַאטש ןטירד םעד ןופ עיצַאּפיצנַאמע רעד רַאפ גנידַאב רעכעל
 ןופ ,הכולמ רעד ןופ ןדנַאטש עֶלַא ןופ ףַאשּפָא רעד ןעוועג זיא ,ןדרָא ןזַאושזרוב
 | ,(*"סנדרָא ענעדיײשרַאפ עֶלַא

 ןטקַאקע, ןַא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ ןַא ,שוריפב טגָאז סקרַאמ
 סָאװ ןיוש רימ ןסייוו ,ךעלטקניּפ זיא לעלַארַאּפ רעד ביוא .טוג ץנַאג ."לעלַארַאּפ
 ,עטכישעג יד ןָאט רעטעלב ַא זיא ןָאט ןפרַאד רימ סָאװ ץלַא ,ןריסַאּפ טעוװ סע
 ןוא עיזַאושזרוב רעד ןופ םוקפיוא םעד ןגעװ ?טיּפַאק םעד ןענעיילרעביא ,ה"ד
 -ַאּפ רעד לייוו ,ןרָאװעג טּפַאשעגּפָא ןענעז ןדנַאטש יד יו םעד וצ ןקוקוצ טוג ךיז
 ןסַאלק יד יוװ ךעלטקניּפ ןֹוא יונעג ןסיוו רימ ןלעװ ,?טקַאזקע, ךָאד זיא לעלַאר
 ,ןרעוו טרינימילע ןלעוו

 ,רעגלָאפכָאנ ענייז ןוא סקרַאמ סָאװ ןגָאז ודנוא טעװ הַאשּפָא-ןדנַאטש רעד
 ןופ גָאזוצ ןרעטנוא ןעיײטשרַאפ ,ןעגנוברַאּפַאב עלַא ןופ ןטסילַאיצָאס-טַאטש יד
 טקיטיײזַאב ןלעוו ןסַאלק יד ,ןרזחרעביא ךיז טעוו עטכישעגנ יד .ףַאשּפָא-ןסַאלק
 יו .ןרָאװעג טקיטייזַאב ןענייז ןדנַאטש יד יוװ רעגייטש ןקיבלעז ןפיוא ןרעוו
 טפַאשענּפָא טינ ןיטולחל ןענייז ייז ?ןרָאװעג טּפַאשעגּפָא ןדנַאטש יד ןענייז
 ,עיצַאמרָאפ-עיצַאיצנערעפיד רעטיינַאב .ַא ךרוד ןרָאװעג ןטיברַאּפ ןענייז ייז ,ןרָאװעג

 ןסַאלק יד ןוא ."ןסָאלס , ןיא ןרָאװעג טרימרָאפסנַארט ןענייז "ןדנַאטש , יד
 רעטלַא רעד ןופ ןדישרַאפ זיא סָאװ ,עיצַאמרָאפ רעיינ ַא טימ ןרעוו ןטיברַאפ ןלעוו
 .ןּפיט ,ןפור סע רימ ןזָאל ָאט ,ךעלטנזעוו טשינ רעבָא ,םערָאפ ריא טימ ןיולב
 ןלעוו סעיצקניטסיד-ןסַאלק יד . . .?טקַאזקע ןייז לעלַארַאּפ , רעד טעוו טלָאמעד ןֹוא
 סָאד ,ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןענייז סעיצקניטסיד-ןדנַאטש יד יו ןרעוו טקעמעגּפָא
 ןיַאלּפ םעד זַא ,טניימ סָאד ,סעיצקניטסיד-ןּפיט ןעמענרַאפ ןלעוו ץַאלּפ רעייז ,טסייה
 .ןיָאטַאזינַאגרָא ןופ עיצַאמרָאפ עיינ ַא ןעמענרַאפ טעװ סַאלק-םיטַאבעלַאב םעד ןופ

 סָאיו םעד ןשיוװוצ טניל סע ץנַאטסיד ַא רַאפ סָאו ןעזרעד טָאה .י .ש ןעוו

 (* ןאהת| א{העצ תסטסצטצ ס{ 281109ס2מצ, ק. 159 10000ת, 1900-
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 רעטעברַא רעד סָאװ סָאד ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ טרַאװרעד ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד

 ...טימעג סָאד רעווש ןרָאװעג םיא זיא ,ןזייוַאב טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעק

 -מואירט עיזַאושזרוב יד ןוא, ןיירפער ןימ יוװ סעּפע רעכיא טרזח .י .ש
 טרעיינ ,עיזַאושזרוב רעד ןופ ףמואירט םעד טשינ ןזייוו ןלַאפכרוד יד טָא ,"טריפ

 ירַאפ טייג סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ ןרָאטַאזינַאנרַא יד ןופ ,סַאלק םעיינ םעד ןופ

 .סַאלק-םיטַאבעלַאב םעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענ

 ןסַאמ יד ןענייז םינינע עבעלטנפע ןופ גנונעדרָאנייא רעקירעהעג-יוו רעד ןיא

 ףיוא ןעמוקעג ןענייז ייז :עיסימ רעייז זיא סָאד .ויטקַא טשינ זיא סָאװ ,לייט רעד
 ןריזינַאנרַא ,ןריטנעזערּפער ,ןסולפנייאַאב ,ןריטקיד ייז לָאז/מ ידכב טלעוו רעד

 .(*"םעד וצ ןבערטש זיולב רערָא עסַאמ ַא ןייז וצ ןרעהוצפיוא םוא וליפא ---

 רעשינַאּפש רעד טגָאזענסױרַא טָאה סע סָאװ ,תמא ןרעטיב םעד טָא ןיא

 עלַא ןופ טיײקשינַארט עצנַאנ יד טלקיװרַאפ טניל ,טעסַאנ יא ַאנעטרָא רעקנעד
 ןרעהפיוא ןלָאז ייז ידכב ,ןסַאמ יד .ןעגנוגעװַאב-ןכַאמ ערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס

 ןרעוו עטצעל יד ןוא ,"רעקיטעגרענע , וצ ,ןטנעגַא וצ ןעמוקנָא ןזומ ,ןסַאמ ןייז וצ

 -עבירטעגסיורַא יד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ סָאו ,רעטלַאה-טפאשרעה עיינ יד

 עקַאט טגיל םעד ןיא ןוא .רעריפ ןוא רעקיטלעוװעג עקידרעירפ ענעפרָאװעגּפָארַא ,ענ

 טעמבכ ןענייז ייז ,םינודַא יד ןופ ,רעשרעה יד ןופ טייקטעװעדנופרַאפ-עיציזָאּפ יד

 .ןרעו וצ רוטּפ רעש ױזַא ייז ןופ זיא רַאפרעד ,רעריוינַאלוא יד דימת

 ,ןָאט טינרָאג ןטלָאװ ןסַאלק ענעביוהרעד יד ,ןטכיש עטשרעבייא יד ןעוו
 יד ןקירדרעטנוא ןופ ךרּפ-תדובע רענדוראמ רעד טימ ךיז ןעמענרַאפ זיולב רָאנ

 קידהרצרַאפ ןוא ץרוק ַא ,םימי-תרכ טַאהעג ייז ןטלָאװ טלָאמעד ,ןסַאמ עקירעדינ

 -סיוא ןרעוו ,טקַאפ ַא זיא גנוקירדרעטנוא יד ןמז ?כ ,"רעקירדרעטנוא,, יד ,ןבעל

 זיא ןעוט "תוררש., יד סָאװ ץלַא ,ןיילַא עטקירדרעטנוא יד ןשיווצ ןופ ןבילקעג
 םעד ןיא וליפא ןַא יוזַא ,ןטעטיוויטקַא-סגנוקירדרעטנוא יד ןריטקעריד ,ןריזינַאגרָא

 .טפַאשרָאטקעריד ,עיצַאזינַאנרַא ןיא זיולב עיצקנופ רעייז טײטשַאב לַאפ

 :ןָאדורּפ סיוא ךיז טקירד ,ךעלדליב םגה ,קיניזפיט יו

 ,רעטסירּפ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא . , .סיֹורָאֿפ טלנעז טייהשטנעמ יד , ---

 ,(*"קיבייא זיא ןעמיװשמורַא רעזדנוא ןוא ,ןטסימָאנָאקע ,רענדער ,ןפָאזָאליפ

 רדסכ טמיווש סָאװ ףיש ַא וצ ןכיילנרַאפ ךיז טזָאל טפַאשניימעג רעזדנוא

 ןעוװעדָאה ,ןריובעג רימ ןדעוו ףיש רעד ףיוא ,ןבעל ןופ ןרעסַאװ יד רעביא םורַא

 רדסכ ךיז ןעניפענ רימ .ןברַאטש ןוא ךיז ןרעטלע ,ןבעל ,רעדניק ערעזדנוא רימ

 ,זיא סע ןוא .ןטנעמעלע עקידנזיורב יד ןופ סיוש םוצ טנעָאנ דימת ,ןעמי יד ףיוא

 -רַאפ זדנוא ייב ןרעוו לָאז רעפיש ןופ ףורַאב רעד זַא ,ךעלדיטַאנ ץנַאנ ,רעבירעד

 -רעפיש יד ןיא ןדנוא ייב ,גנוקיטפעשַאב רעקידובכב טסכעה רעד רַאֿפ טנכער

 וצ ןכיילנ ךיז ןעק סָאװ .ְךַאפ רעטצַאשענּפָא טסכעה ,רעטסקיטכיוו רעד הכָאלמ

 (* ןס56 (214602 + (185864 1 6 ת6ט016 0/ 606 2/189568 מק. 127-28-
 (* סי } סצעסטסמסמ, כע966ת ס} 110080116 (,0מ1:20166089, 'ׁשס} }
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 2017 | ןפַאש טא ןפמעֶס ,ןבעל ןײז -- יטסװָאנַאי .ש

 -יּפַאק יד ! ןענַאעקַא ןוא ןעמי רעביא יז ןריפ ןוא ףיש יד ןעוועריק ,ןרעדור םעד
 -עי רעזדנוא ןיא גנַאר ןטסכעה םעד ןעמענרַאפ ,ןייז וצ ּהרַאדַאב סע יו ,ןענַאט
 -הנוילע-החגשה ,םיגיהנמ ןוא םילודנ ערעזדנוא רַאפ ייֵז ןטכַארטַאב רימ ,עיכרַאר
 יו ,ןייז סע טעװ ױזַא ןוא סע זיא ױזַא ,ןעועג םע זיא ױזַא ,ןטייקכעלנעזרעּפ
 טיג טעװ ,םַאנסיוא ןָא ,זדנוא ןופ רענייא רעדעי זיב גנַאל ױזַא ,ןייז סע זומ ױזַא
 ּוצ ןענרעלסיוא טשינ ךיז טעװ ,עיצַאניװַאנ ןופ הרות יד יעבדכ ןרידוטשכרוד
 ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ ףיש יד ןריגיוװַאנ
 עשירעטעררַאפ יד ןשיווצ סרוק ןקיטכיר םעד ןטלַאה ןוא ןעמענ וצ ,טכַאנ רעד
 עקיטיינ יד טא ןשרעהַאב טינ ןלעװ רימ לַאפ ןיא ,רעבירנלסעק ןוא רענייטשנזלעפ
 ןיא ייס ןענַאטיּפַאק עדעזדנוא ןופ קיגנעהּפָא ןביילברַאפ דימת רימ ןלעװ ,טסנוק
 -נָא ןזומ ןלעוו רימ ,רוציקב .טעטױויטקַא רעשיטילָאּפ ןיא ייס ןוא עירטסודניא
 רעקידנטייל ,רעקידנרידנַאמָאק ַא ןופ ,סַאלק-רעשרעה ַא ןופ םידסח יד וצ ןעמוק
 | .עּפורנ

 ןֹוא גנורַאפרעד דעכעלנעזרעּפ ךרוד טגייצרעביא ךיז טָאה .י .ש ןעוו ןוא
 טינ לייורעד ןענעק רעטעברַא יד זַא ,טּפַאשרעטעברַא רעד ןופ גנוריוורעסבָא
 ְךיִז רע טָאה .ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק ןרָאװעג םיא זיא -- ףיש יד ןיריניוװַאנ
 רעטסרעטיב רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא .טרינאיזוליאסיד ,טשױטנַא ףיס טליפעג
 ,ןבעל ןייז ןיא טנעמָאמ

 .י .ש יװ ,שינערעקרעביא ןייק ןוא 1986 ןופ ןטימ ןיא ןיוש ןטלַאה רימ
 -1891 ןרָאי יד ןיא רַאפרעד טריטיגַא ןוא טפמעקעג ,טלעטשעגרַאפ סע ךיז סָאה
 ,191/ ןיא ,רעטעּפש ןרָאי ליפ זיא יז ןעוו ןוא ,ןעמוקענרָאפ טשינ זיא 1892
 נפאשרעטעברַא יד זַא ,ןזיװעגסױרַא עקַאט ךיז טָאה ,דנַאלסור ןיא ןעמוקעגרָאפ
 ...ןַאטיּפַאק ןטיור ַא ,ןַאטיּפַאק םעיינ ַא רעדור םוצ ןזָאלענוצ טָאװ

 .(*טרַאנענּפָא טינ םיא טָאה ליפעגרָאפ שיטסימיסעּפ סדי .ש זַא

 .ה

 טסיטערמרָאּפ ןוא טסידנַאנַאּפָארּפ רעד .י .ש

 -רָאפ ןטלַאהעג ןבָאה לָאז רע זַא .י .ש טינ טנַאמרעד ןרַאומעמ ענייז ןיא
 ןיא ןעמוקענרָאפ ןזיא סָאװ ,סערגנָאק רעלעסירב ןכָאנ ךיילג זירַאּפ ןיא ןגַארט
 זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ץישפיל ףסוי ןופ ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןופ רעבָא ,1
 -םיוא קרַאטש טָאה רע ןוא ןעגנוטערטסיױורַא עכעלטנפע טאהעגנ טרָאד טָאה רע
 ,םלוע םייב ןעמונעג

 עדנַאנַאּפָארּפ ךָאװ ַא, לּפעק ןרעטנוא טביירש ץינעדנַאּפסערָאק יד סָאװ סָא
 :"זירַאּפ ןיא

 ."ןראג טיג ךיז ריִמָאל  ײסע ,"בײלטּפָאא (*
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 ,ןָאדנָאל ןופ ווירב ַא ןטלַאהרעד רימ ןבָאה סערגנָאק רעלעסירב םעד ךָאנ,

 .ךָאו עצנַאנ ַא ןביילברַאפ טעװ ןוא זירַאּפ ןיא ןייז טעוו יקסווָאנַאי עסָאנעג זַא

 ...טבעלענּפָא ךַאפנייא ןבָאה רימ זַא ,ןגָאז ךייא זומ ךיא ,"פ"ַא , ןופ רעזעל

 רעדעי ,סָאד יא ןדייר סיקסווָאנַאי ןיא ןרָאװעג ןלעפעג זיא סָאװ טּפיוהרעביא

 ןַא רָאנ ,רעקיטילָאּפ ןייק טינ ,"ףוצח ,, ןייק טינ ,ןשטנעמ ַא ךיז רַאפ ןעזעג טָאה

 ןבעג וצ ייז ידכ ,רעדירב עכעלקילגמוא ענייז וצ טדער סָאװ ,ןשטנעמ ןכעלרע

 ןפיוא ןביילג םיא לָאז עמ זַא טינ ל?יוװ סָאװ ,טייטשרַאפ רע סָאװ ,סָאד ןייטשרַאפ

 טימ ןליפ ןוא ּפָאק םענעגייא ןייז טימ ןייטשרַאפ לָאז רעדעי זַא טרעיינ ,טרָאװ

 .8 'טפעס ,35'36 רעמונ ,ו891 ."פיֵאי (*"טליפ רע סָאװ ,סָאד ןצרַאה ןייז

 ַא ּפֶא .י .ש טיג ץנעדנַאּפסערָאק רעד רעטנוא גנוקרעמנָא רעד ןיא ןוא

 .ןָאדנָאל ןיא רעטעברַא עלַא וצ רעטעברַא רעזירַאּפ יד ןופ סורג

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ן-י .ש ףיוא לַאפנֶא ןשירעלדיז סווָאנָארַאב ןגעוו

 דָאק ַא ןיא ןסיװ זדנוא טזָאל טנװַא תבש ,1899 רעבָאטקָא ןט8 םעד זירַאּפ ןיא

 .(ןט-21 רעבָאטקָא) ץישפיל ףסוי (*ץנעדנַאּפסער

 :.י .ש טגָאז "ררָאמ-רעטקַארַאכ , ןופ טקַא םעד טָא ןגעוו קידנביירש !

 יד ןופ רענייק ןוא ,ןעוועג טשינ זירַאּפ ןיא טלָאמעד זיב ךָאנ ןיב ךיא,

 ַאזַא קידנרעה ןגעווטסעדנופ .טנעקעג טשינ ךעלנעזרעּפ ךימ טָאה עקידנזעוונַא

 ןענייז סָאװ ןטסיכרַאנַא יד רָאנ טשינ ןבָאה ,ןשטנעמ ַא ףיוא עקַאטַא עזייב

 .(*"*"'ןזייוַאב טרעדָאפעג גנולמאזרַאפ עצנַאג יד ךיוא רָאנ ,ןעמוקעג

 ןוא ןבירשַאב קירוצ רָאי ַא טימ ךָאד טָאה ץישפיל רענעגייא רעד רעבָא

 !? ןטַארעּפער עקידנצנעלג טימ ןירַאּפ ןיא ןטערטפיוא ענייז טביולעג

 רָאנ רעטשרע רעד טינ זירַאּפ ןיא סיקסווָאנַאי ךוזַאב רעקיטציא רעד זיא ןכל

 | .רעטייווצ רעד אקווד

 ןעמוקעגנָא ךיא ןיב (ןט24 םעד אמתסמ) רַאורבעפ (?) ןט8 םעד קיטיירפ,

 "פ"ַא , ןופ ןעניישרעד םעד דובכל גנורעייפ ַא טרישזנארַא ןבָאה ייז ,זירַאּפ ןיא

 ן-.י .ש ןדַאלעגנייא ןבָאה ןוא טַאמרָאפ ןטרעסערגרַאפ ַא ןיא ןוא טפירש רעיינ טימ

 י | | .(י5-ענדער-טסַאנ סלַא

 טכַארבעגניירַא . . .טָאה ןוא .גלָאפרעד רעסיורג ראג א ןעוועג זיא לַאב רעד,

 ,עמוס עסיורג ַא רָאג זירַאּפ רַאפ ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,קנַארפ טרעדנוה רֶאּפ ַא

 רעד חוכמ סעיצקעל יירד עניימ טַאהעג ןבָאה גלאפרעד ןרעסערג ַא ךָאנ רעבָא

 יַאלרַאּפ ןוא םזיכרַאנַא רעביא ךָאנרעד ןוא ,דנַאלגנע ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא

 -עג ןענייז ןשטנעמ ,טבוזַאב טוג רעייז ןעוועג ןענייז סעיצקעל יד ,םזירַאטנעמ

 ןדער ןיימ טימ בָאה ךיא ,ןעזעגסיוא טָאה סע יװ ,ןוא ּפָאק ףיוא ּפָאק ןענַאטש

 ךיז טָאה זירַאּפ ןייק עזייר ןיימ ,ץרוק . . .רערעהוצ לָאצ עטסערג יד ןסירעגטימ

 ןיא ןיב ךיא .ףמואירט רעכעלנעזרעּפ ןוא גלָאפרעד רעסיורג ַא יװ ןזיוועגסיורַא

 .ו טלַאֿפש ,4 ד טא ,8 טלַאּפש .3 יז ,31 רעצמונ ,1892 ,יפיֵַא 6 (*
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 ..א ןעמוקעג רימ וצ זוא-גָאט .ןייא זַא ,רעלוּפָאּפ ױזַא ןרָאװעג געט עכעלטע יד
 ןדעי ןופ ןוא ,ןריפַארנָאטַאפ ןזָאל ךיז לָאז ךיא זַא ,גַאלשרָאפ ןטימ ףַארנַאטַאֿפ

 ךיא .,עּפורג רעד ןבעגּפָא טנעצָארּפ קיצפופ רע טעװ ןפיוקראפ טעװ רע סָאװ דליב

 סע ןומ ךיא :ןענַאטשענוצ ןענייז ןסָאנעג יד רעבָא ...טלָאװעג טשינ םע בָאה

 םניימ רליב סָאד ךיז טָאה ,,.טסואוורעד םעד ךָאנ ךיז בָאה ךיא יװ ...ןָאט

 (216:214 זיז ,טרָאד) ."רעסַאוװ-הצמ יו טּפיוקרַאפ
 -ענרעטנוא זירַאּפ ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא טכעלטנפערַאפ ןזיא "פ"א , ןיא

 :רימ ןענעייל ריא ןיא ,רעלקעה .מ ןופ ןבירש
 (תבש) 'רבעפ ןט28 םעד לַאב םעד ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה . .. ,

 ַא טַאהעג טָאה לַאב רעד ..,רענדערטסעפ ןרַאפ יקסװָאנַאי 'נענ ןדַאלוצנייא ןוא

 ,..טריזַאיזוטנע ...עקידנזעוונָא יד טָאה . ..רענדער רעד .,גלָאפרעד ןטוג רעייז

 ' טימ טקַאּפעג לופ ןעוועג לָאז רעד זיא ...'בעפ ןט26 םעד קיטנוז ,ןנרָאמ ףיוא
 ;:ַארטרַאפ ןטנַאסערעטניא טסכעה ַא ןטלַאהעג טָאה יקסװָאנַאי !נעג .ןשטנעמ

 | ,דנַאלננע ןיא גנונעװַאב-רעטעברַא רעד רעביא

 יד ,גנולמאזראפןסַאמ א ןעמוקעגרָאפ זיא ץרַאמ ןט2 םעד קיטשרענָאד ,

 -רָאפ ַא ץרַאמ ןט5 םעד טנוװַא קיטיירפ , . ,?עיצַאזינַאגרַא ןוא םזיכרַאנַא , :עמעט

 ...."עילימַאפ רעד רעביא, :עמעט ,רעטרַאמנָאמ ףיוא גַארט

 -נעמַאלרַאּפ , ;עמעט ,גנולמַאזרַאפ עטצעל יד ץרַאמ ןט4 םעד טנווָא תבש

 ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עֶלַא ןעמענוצניירַא ןיילק וצ ןעוועג ןיא לָאז רעד ,"םזירַאט

 יז ,ןטסירַאטנעמַאלרַאּפ יד טציירעצ ןעמ טָאה ָאד .רענדער םעד ןרעה טלָאװעג

 ...עיצוטיטסניא עקילייה יד ןקידיײטרַאפ ןפיול וצ ןעמוקעג ןענייז

 יקסװָאנַאי 'נעג ןטיילנאב ןעגנַאנעג עֶלַא רימ ןענייז וצ-טנוװַא . . .קיטנוז

 ןענייז רימ ןוא .טננעזענ קיצרַאה םיא טימ ךיז ןבָאה ריס ואוו ,לָאזקַאװ ןפיוא

 יב טנַאקעג טינ טָאה יקסװָאנַאי !נעג סָאו ,קידנרעױדַאב ןעגנַאגעג םייהַא עֶלַא

 ןדנוא ייב ןיא רע סָאװ ,טייצ עצרוק יד לייוו ,טייצ ערעגנעל ַא ןביילברַאפ זדנוא

 .(=*"טכַאמעג עדנַאנַאּפָארּפ ליפ רעייז רע טָאה ,ןבילברַאפ
 סָאו טימסדלָאגןרָאק .מ טימ טנעקאב ךיז יקסווָאנַאי .ש טָאה זירַאּפ ןיא

 יז טָאה רע ,טפַאשנסיו-רוטַאנ טרידוטש ןוא ןיטנעדוטס ַא ןעוועג טלָאמעד זיא

 .וטפיוא ןוא טסנידרַאפ ןטסערנ ןייז רַאפ סע טלַאה רע ןוא םזיכרַאנַא םוצ טרעקַאב

 א יו סיורַא ךיז טזייו רע ןוא גנורעטסיײגַאב סיורג טימ ריא ןגעוו טביירש רע

 .טסיטערטרַאפןעּפ רעטנכייצענסיוא ןַא ,רערעדליש-ןענָאזרעּפ רעקידנצנעלג רעייז

 ןיימ ראפ ךיא טכארטַאב רענדער סלַא גלָאפרעד ןיימ יו ,רעבָא רעקיטכיוו,

 / .(**"טימסרלָאג עירָאמ ןיליירפ טימ טּפַאשטנַאקַאב ןיימ ףמואירט ןטסערג
 דַאָנ ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא ןירעטעברַאטימ ַא זיולב טינ ךיא בָאה ןענואוועג

 ,..רעטעּפש ,ןֹוא ,"ט"ַא , ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ
 רָאנ ,ןירעטעברַאטימ ַא זיולב טינ ריא ןיא ןענואוועג בָאה ךיא ."ש"אפ , םעד ןופ

 .| טלַאּפש ,4 יז (וד לרַאמ) || רעמונ ,1893 ."פיֵַא א (+*
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 רעזדנוא ןיא :לָאמ ןייא זיולב ךיז ריִמ ןבָאה ןעזעג .ןבעל ןצנַאנ ןפיוא דניירפ ַא

 ןצנַאג ןפיוא דניירפ רַאפ זדנוא ןכַאמ וצ גונעג ןעוועג זיא סָאד רעבָא .ןבעל

 | | .(*"ןבעל

 -ער עקידרעטעּפש רעטנוא ךיוא ,"ש"אפ , רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה יז
 בָאה סָאװ :גנולפייוצרַאפ ןופ ןעקנַאדעג ךימ ןלַאפַאב טָּפֶא רעייז , .ןרָאטסַאר

 ;רעביירש ליפ ןּפַאשענ בָאה ךיא ,תמא ? ןבעל ןיימ ןיא ןָאטעגפיוא סנױזַא ךיא
 ַא ןבעגעג בָאה ךיא .ייז ןופ תחנ קינייוו רעייז בָאה ךיא זַא ,ןנָאז זומ ךיא רעכָא

 ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ןעננערבוצסיורַא ןשטנעמ עלופטנַאלַאט עכעלטע טייקכעלגעמ

 ןעניד ןלעװ ייז זַא קידנעניימ ,טירט עטשרע ערעייז טיחעג בָאה ךיא ,ייז ןיא

 רעייז ןגעוו זיולב ןגָאז סָאד ןָאק ךיא רעבָא .ןטנַאלַאט ערעייז טימ לאעדיא רעזדנוא

 ךיא לַאפכרוד ַא רַאפ סָאװ ,הרוחש-הרמ עטיורג ַא ךימ טלַאפַאב סע ןוא .קינייוװו

 ןיימ טימ שינעגעגַאב רעקיצנייא ןיימ ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד סלָאמַאד .ןעוועג ןיב

 טרעוו רימ ןוא -- ןידניירפ רעטנעָאנ רעייז ןתמא רעד ןיא רעבָא ,רערעייט ,רעטייוו

 .(=+"ןצרַאה ןפיוא קיטכיל

 .סניױזַא ןיא סָאד סָאװ ןגָאז וצ רעווש .עירעטסימ עפיט א זיא טפַאשרדניירפ

 ,דנוב ַא ךיז ןשיווצ ןסילש ,ּפֶא ךיז ןפור ,ןרינָאמרַאה ןלעז ערעדנַא סָאװ רַאֿפ

 ַא רַאפ טפַאשדניירפ .,ּפָא קיטייזננעק ךיז ןסיוטש ערעדנַא ןוא --- ךיז ןקיניײארַאפ

 טלקיװטנַא רעמ ליפ ןייז טעװ עינָאלָאכיסּפ ןעוו טייצ רעד ףיוא טרַאװ גנורעלקרעד

 רעלופשינמייהעגנ רעד טָא ףיוא טכיל ןפראיו וצ תלוכיב ןייז יז טעוװ טלָאמעד ןוא

 : .גנוניישרעד רעשילעז

 םעד ןעניּפש טריבורּפ ךיא בָאה עביל ןנעװו סָאטימ סנַאטַאלּפ סידנכַאמכָאנ

 רָאנ ,רעּפרעק ןייז טינ ןשטנעמ םעד ןסירעצ טָאה סואעצ .רעטייוו םעדָאפ ןשיטימ

 יד םורַא טכוז שטנעמ רעד ןוא ,ןפרָאװעצ רע טָאה ךעלקיטש יד ןוא לעז ןייז

 גרַאװכורב ןייז ןופ לקיטש ַא טניפענ רע ואוו ןוא ,חמשנ ןייז ןופ ןטנעמגַארפ

 ...דניירפ ַא רע טריּפשרעד ,רע טניפענ טרָאד

 ,טייקשיריטַאס ןוא טייקשירעגירק רעפרַאש-קיזיּפש רעטרַאה רעד רעטנוא

 קידנליפ-ךַאוו ַא ןטלַאהַאברַאפ .י .ש טָאה טייקשירעסייררעטנורַא ,טייקידוועסייב

 רע .לַאטנעמיטנעס ,זייוונטייצ וליפא ןוא שיריל ךייוו תמאב ןעוועג זיא רע ,ץראה

 ןוא ןרערַאפ קרַאטש רָאנ טנַאקעג ךיוא טָאה רע רעבָא ,ןייז לטבמ טנָאקעג טָאה

 .ןכעלרעהרַאפ
 טשינ טָאה רע רעבָא ,טגירקעגמורַא ןענָאזרעּפ ךס ַא טימ ךיז טָאה רע

 טָאה רע סָאװ יד ןשיװצ טלעטשעג ךיוה קידלַאװעג ןוא טצעשעג רעייט קינייװ

 םעד טמענרַאפ ,טגיינרַאפ ףיט ךיז ייז רַאפ ןוא ?אטסעדעּפ ַא ףיוא טלעטשענקעוװַא

 עירַאמ ,ןרָאק .מ ןוא סיֹרָאמ םַאיליו ,טסַאמ ןַאהָאי ,ןיקטָאּפָארק ,ּפ ןָאנביוא

 .טימסדלָאנ אנווָארָאדיזיא

 .(1890-1834) סירָאמ םַאיליװ ןגעװו טביירש רע סָאװ טָא

 .2וד 'ז ,טרָאד (*

 ,.218 'ז ,טרָאד (+*+
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 לייו ַא ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז קירעביא ןייז טינ טעוװ סע זַא ,קנעד ךיא,

 םַאיליוװ . .סירָאמ םַאיליװ ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעקיטכיל ,רעסיורנ רעד טָא ףיוא

 ..טָאה ..,רע ,..דנַאלגנע ןיא טעָאּפ רעטסערג רעד .ןעוועג טלָאמעד זיא סירָאמ

 סָאװ ,רעטעברַא עקידנפמעק יד רַאפ רעדיל ערענַאיצולַאװער עקידרעייפ ןבירשעג

 ,רעלוּפָאּפ קידלַאװעג ןעוועג טייצ רענעי וצ ןענייז

 ןייק ןָאק ןוא ךָאנ קנעדעג ךיא .טייקכעלנעזרעּפ ענעטלעז ַא ןעוועג זיא סָאד

 בָאה ךיא ןעוו טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רע סָאװ ,קורדנייא םעד ןפעגרַאפ טינ לָאמ

 "יט, יד ןופ רענייא ףיוא בולק טירטס רענרעב ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג םיא

 רעטעברַא, ןגעו טנערפעגסיוא ךיז ...,טייקירעניינ סיורנ טימ .. ."סעיטרַאּפ

 א יו טקוקעגנָא ךימ רע טָאה ,טלייצרעד סָאד םיא בָאה ךיא ןעוו . ,. "דניירפ)

 קרַאטש יז ןוא טנַאה ןיימ טּפַאכעג רעייפ םענעטלעז ַא טימ טָאה ןוא רעדנואוו

 סָאד ...גנוניױלַאב עטסערג יד רימ ראפ ןעוועג זיא קורדטנַאח ןייז . , ,טקירדעג

 ןעמוקעג זיא רע ,..רָאפסױרַא ןַא ןרעזדנוא ףיוא ןעזענ םיא בָאה לָאמ עטייווצ
 ןדנוא טימ טכַארברַאפ טָאה רע סָאװ טייצ עצנַאנ יד ןוא טייהרענעטעבענמוא

 ןעמעלַא ןדנוא טכַאמענ ,טעװועג ןיא ןפיול ןטימ ,ןפיטש ןייז טימ רע טָאה

 רעטסכעליירפ רעד ןעוועג זיא רע ...טעֶאפ רעטמירַאב רעד זיא רע זַא ןסעגרַאפ

 רעסיורג רעד ןופ לַאעדיא םעד טסַאהעג רע טָאה האנשח תילכתב . . . זדנוא ןשיווצ
 רעטסדנימ רעד ָאטינ זיא סע רעכלעוו ןיא ,עיצקודָארּפ-סיױורג רעד ןופ ,קירבַאפ
 "ידניא םענענייא םעד רַאפ ,טסנוק ראפ ,ויטַאיציניא רעכעלנעזרעּפ רַאפ ץַאלּפ
 טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ץלא ןופ דנייפ א ןעוועג זיא רע .קַאמשענג ןלעודיװ

 רענעי םורַא זיא סע ןעוו ןוא .דרַאדנַאטס םענעטינשענוצ םעד טימ ,עמרַאזַאק

 (1887) "סטכעלייוורעטניח ףיוא קידנקוק , ךֹוב סימַאלעב סדרַאוװדע ןענישרעד טייצ
 ,סעקוועשטיּפ עֶלַא טימ טַאטש רעשיטסילַאיצַאס א ןרָאװעג טרעדלישעג זיא סע ואוו

 ןופ סיינ, ךוכ ןייז ןביירשוצנָא קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג ,טַיז ןייז ןופ ,רע טָאה

 ,טפַאשלעזעג עיירפ ךעלקריוו ַא טרעדליש רע ןכלעוו ןיא (1891) ,"טינ-ץענרעניא

 ,(*"טרָאװ ןופ ןעניז ןטסעב םעד ןיא טפַאשלעזעג עשיטסיכרַאנַא ןַא
 ןרעטנוא ,1898 ,"פ"ַא, ןיא טקורדענ ךיז טָאה "טינ-ץענרעניא ןופ סיינ,

 .טצעזעגרעביא יירפ ,"טלעוו רעד ףיוא ןדע-זנ ַא , לּפעק

 -נעטאווצ ךיז לאס ןייא ןיולב ךיא בָאה ןטַאטשלעדע טפערטַאבנָא סָאװ

 ןקרַאטש א טכַאמעג ,ןעזסיוא ןייז טימ רימ ףיוא טָאה רע .םיא טימ ןפָארטעג

 רעד ןופ טינרָאנ שטנעמ א יו ,רעקילייה ַא יו ןעזענסיוא טָאה רע .קורדנייא

 (176 'ז ,טרָאד) ."טלעוו

 ןדעי ףיוא קורדנייא ןפיט ַא טכַאמענ טָאה גנוניישרעד עצנַאנ סטַאטשלעדע

 סעּפע ןעוועג ןיא סע ,םיא טימ ןרעו וצ טנַאקַאב היכז יד טָאהענ טָאה סָאװ

 ,םיא וצ ןגיוצעגוצ ךיילנ םענייא טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןיא סעשיטעננַאמ

 ךייא טָאה ,גנוטלַאה רעצנַאג ןייז טימ ןוא ןעזסיוא ןקידריווקרעמ ןייז טימ רע

 ,סױרַא טנַאז רע סָאװ טרָאװ סעדעי זַא ,טסנרע טולָאסבַא זיא רע זַא ןליפ טכַאמעג

 .188:182 ז"ז ,טרָאד (5
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 -ןעמַארג רעכעלטנייוועג ןייק טינ זיא רע זַא ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סע רע טניימ

 "רעד ןייז ,ץרוק ,טרָאװ ןופ ןעניז ןכעלבעטשכוב ןיא רעפמעק ַא רָאנ רעטכעלפ

 ,ןשטנעמ א ךיז רַאֿפ טעז ריא זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג ךייא ףיוא טָאה ,גנונייש

 רעטסכעה ןוא רעטסנעש רעד ןיא ןענייז רעטרעוו עסיורג ןוא ןעגנולדנַאה סעמעוו

 "םיוא טפָא רע טָאה ,טנעקעג רעטנעענ םיא ןבָאה סָאװ יד רַאֿפ ,תמא .עינָאמרַאה
 רעבָא ;דרע רעקידניז רעזדנוא ןופ טייוו וצ ,וויאאנ וצ ?סיב ַא ןיוש ןייז וצ ןעזעג

 --י רעמיורט ךעלקיטש ןעוועג ןענייז עֶלַא ןעוו --- טייצ רענעי ןופ ןסָאנעג יד רַאפ

 רעמ ךָאנ רַאפרעד םיא טָאה עמ .ןורסח רעסיורג ןייק ןעוועג טינ דָארג סָאד זיא

 | (193 יז ,טרָאד) ."טצעשעג ןוא טכַאעג

 ןיע-תעיבט ַא טָאה .י .ש רעבָא ,טנגעגַאב לָאמ ןייא םיא רע טָאה לכה-ךסב

 יד ןורכז ןייז ןיא ןטלַאהעגפיוא טָאה דע ןוא טסיטערטרַאּפ ןטקישעג ַא ןופ
 ױזַא ןופ ףיולרַאפ םעד ךָאנ טציא ןוא שינעגענַאב רעטשרע רעייז ןופ טייקשירפ

 סָאװ םשור ןקרַאטש םעד ןבענוצרעביא ךיז רע טימַאב (1927-1890) ןרָאי ליפ
 טימ ןעמוקעג זיא רע ןעוו םיא ףיוא טכאמענג טָאה טייקכעלנעזרעּפ סטַאטשלעדע

 .גנורירַאב ןיא םיא

 ;םיא ןגעוו לקיטרַא-דּפסה ןיא טביירש רע סָאװ טָא ןוא

 עטטלדייא ןוא עטסעב יד ןופ רענייא ? טַאטשלעדע דוד ןעוועג זיא רעוו,

 רע ,ןפערטנעמַאזוצ ךיז ןעמוקעגסיוא לָאמַא זדנוא זיא סע עכלעוו טימ ,ןשטנעמ

 .ןדער סָאד טַאהעג ביל טשינ טּפיוהרעביא טָאה רע .ןדער ןייש טנעקעג טשינ טָאה
 זַא ,ןסיוו ֹוצ ידכ ןגיוא ענייז ןיא ןָאט קוק ַא טוג טפרַאדַאב רָאנ טָאה ןעמ רעבָא

 עלַא ֹוצ ןבענעגרעכיא ןענייז ןבעל ןוא ץרַאה סנעמעוו ,ןשטנעמ ַא וצ ןרעהעג ייז

 רע טָאה ןצרַאה ןלעדייא ןייז ןופ טולב םעד ןיא ...,עטנלָאפרַאפ ןוא עטגָאלּפעג

 םוצ רעצרעה עזָאלטומ ,עכַאװש יד ןרעטנומוצפיוא ידכ רעדעפ ןייז טקנוטעגנייא

 טליוו ריא גנוניימ רעסָאװ ןבָאה ךיז טנעמ דיא . , .טייחיירפ ןוא קילג רַאפ ףמַאק
 רָאנ טָאה ריא ביוא רעבָא ,..רעדיל ענייז ןופ טרעוו ןשירארעטיל םעד רעביא

 -ענ טינ ןיא ץרַאה רעייא ביוא ,ןצרַאה רעייא ןיא ליפעג-ןשטנעמ .ןופ קנופ ןייא

 טָאה שטנעמ רעד טָא ,ָא :ןגָאז ןזומ ךיז ריא טעװ ., , ןייטש ַא ןצנַאנ ןיא ןדָאװ

 .ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,הרוש רעדעי ןיא ץרַאה רעקיטש טניילעגניירַא

 ןרעוו טינ טלַא ןעמ ןעק ,טַאהעג טָאה טַאטשלערע .ד יװ ,ץרַאה ַאזַא טימ ,אי

 רעטקירדרעטנוא רעד ןופ קָאטיװו ןדעי ,ץרעמש ןדעי טליפ סָאװ ץרַאה א

 .(*"טייהשטנעמ

 ןיולב טינ ;ןבָאה ביל קרַאטש ךיוא רָאנ ןסָאה זיולב טינ טנעקעג טָאה .י .ש |

 רָאנ ,רעקיטש ןסייר ,ןסייב זיולב טינ ;ןבײהפיורַא ךיוה ךיוא רָאנ ,ןפרַאווּפָארַא

 ,טומרעוו ןוא לַאנ ןיא טקנוטעגנייא ןעוועג זיא ןעּפ ןייז ,ןזדלַאה ןוא ןשוק ךיוא

 לַאעריא םעד ןופ םיאנוש יד ,אליממ ןֹוא םיאנוש ענייז טפמעקַאב טָאה רע ןעוו

 טקנוטעננייא ןעוועג ,רעבָא זיא ןעּפ ןייז ,טריציפיטנעדיא ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ

 *+(  יטטָא ,31 רעדוב ,1892 ,יפיֲֵא 21.
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 ענייז ןופ רעדליב יד ןלָאמעג טָאה רע ןעוו למיוב ןטרימופרַאּפ ןוא קינָאה ןיא

 .עטקירדרעטנוא יד ןופ דניירפ יד ,אליממ ,ןוא דניירפ

 ,ןוא ןשטנעמ "ןליואוו, ַא ןופ רָאנ "לודג, ןייק ןופ טינ דליב ַא ןיא טָא
 .ןלָאמעג סע ןיא ליפענ םענייפ ןוא טייקיצרַאה לפיוו טימ

 ַא ןגָאז ןופ ןטלַאהקירוצ טינ ךיז ךיא ןָאק ,ייברעד ןיוש טלַאה ךיא זַא ןוא,

 ןסיורג םעד ךיוא רָאנ ,ןקיטרעוװסעביל רָאנ טינ םעד ,ןרעטענ ןנעוו רעטרעוו רָאּפ

 ןענייז רימ ןעוו ,ןבעל רעזדנוא ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 | .גננוגעװַאב רעניימעגלַא רעזדנוא ןיא ךיוא ןוא ,גנוי יױזַא ןעוועג ךָאנ

 ןעוועג זיא סָאד .דייז ַא שטנעמ ַא ,טנָאז עמ יו ,ןעוועג רע זיא ,סנטשדע

 -נרע ןייז .ןשטנעמטימ ענייז וצ עביל טימ ןסָאלפענרעביא טָאה סָאװ רוטַאנ ַא
 ךיא סָאװ ,ַאזַא ךעלקריוו ןעוועג זיא רעננעק עטסרעטיב יד וצ וליפא טייקיטפַאה

 ןעמעוו עטסעב עמַאס יד ןשיווצ וליפא ,ןשטנעמ קינייװ רעייז ייב ןפָארטעג בָאה

 | ,טנעקעג בָאה ךיא

 טרָאד .ריטרַאװקטּפיוה יד זדנוא ןופ ךס ַא רַאֿפ ןעוועג זיא ?למערק ןייז

 רימ ןגעלפ ןרעג רָאנ ןוא ;טייקכעלדניירפ-ןשטנעמ עטסכעה יד ןסָאנעג רימ ןבָאה

 ..רעמיצ םעניילק ַא ןיא למערק ןרעטניה ךיז קידנביילקפיונוצ ,ןעגנערברַאפ טרָאד
 -רעביא עטסעפ ץנַאג ןופ ..,שטנעמ ַא ןעוועג רעטענ ןיא ץרַאה סיורג ןייז ץוחַא

 ַא ןוא ;האנשה תילכתב ןבױלגרעבַא ןזעינילער םעד טסַאהעג טָאה רע .ןעגנונייצ

 רע שטָאכ ןֹוא ..,ןבעל ןצנַאנ ןייז ףיוא ןבילבעג רע ןזיא עינילער ןופ רעפמעקַאב

 ןַאנרא-סגנורעלקפיוא ןוא-ףמַאק סלַא ,"ש"ַאפ, רעד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה

 יאמלה ,תומוערת טָאהעג רימ וצ ךיוא ,רָאי רַאּפ עטצעל יד ןיא ,ר ע טָאה ךָאד

 סע טלָאװ ךיא יו קרַאטש ױזַא םזילַאנַאיצַאנ ןוא עינילער טינ ףמעקַאב ךיא

 ,ןָאט ,גנוניימ ןייז טיול ,טפרַאדעג ןוא טנַאקעג

 רעטלַאװרַאפ רעד טייצ רָאי עכעלטע ףיוא רעטעּפש ןרָאװעג זיא רע ןעוו
 -רושז םעד רַאפ ןבעל סָאד טגײלעגקעװַא שממ רע טָאה ..."טפנוקוצ , רעד ןופ

 ןוא ,טמוסעג טָאה םיא סָאװ טלַאהעג סָאד ןעמונעג טינ רע טָאה טּפָא רָאג ,לַאנ

 -יקעג קינייװ ץנַאנ םיא טָאה סָאד .גונעג טיורב ןעוועג םיוק זיא בוטש ןייז ןיא

 ןענָאק לָאז ..."טפנוקוצ , יד זַא ,ןעוועג םיא רַאפ זיא ךַאזטּפיוה יד .טרעמ

 -רעד וצ עכַאנפיוא ערעווש ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאוװ ,שדוח ןדעי ןעניישרעד

 .ןליפ

 .(="שטנעמ רענעטלעז ַא ןעוועג זיא -עטענ ,ָאי

 ,רע טליפ ,רע טסייוו ,ןשטנעמ ןשיטסילַאעדיא ןתמא ןַא טנגעגַאב .י .ש ןעוו

 ,םענעגייא ןַא םענייז ,טלַאטשעג רעטייווצ א ןיא ןיילַא ךיז טנגעגַאב טָאה רע זַא

 עטסטרַאצ יד ןיא חבש ַא ןענניזוצפיוא םיא רעטרעוו ןייק טינ טעװענַאש רע ןוא

 | .ןצַאז ןוא רעטרעוו עטסלופליפעג ןוא

 ןיב ךיא .םיא ןרעה ֹוצ סונענ רעקיטסיינ רעסיורג ַא ןעוועג תמאב זיא סע;

 .88'89 ןײז ,ב"פ ,י .ש (*
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 טרָאטַארָא עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא טסָאמ זַא ,גנוניימ רעד טימ טציא ךָאנ

 םָארטש רעד .ןצרַאה ןיא ןעגנורדעגניײרַא טָאה טרָאװ סעדעי ןייז ,טלעוו רעד ןופ

 -לָאמשעצ יו קידרעייפ טָא ןעוועג ןיא רע ,ןסירעגטימ שממ טָאה דייר ענייז ןופ

 עסיז תמא יוװ ןעוועג זיא סע זַא ,שיטעָאּפ טסכעה טָא ,ןאקלואוו ַא ןופ עוַאל ענעצ

 ןיא טָא ןוא -- .טפנוקוצ רעד ןגעוו טדערעג טָאה רע ןעוו טּפיוהרעביא -- קיזומ
 רעד ןֹופ רעריפ יד טרעדלישעג טָאה רע ןעוו ,שיטסַאקרַאס-רעטיב ןרָאװעג רע

 -טייד םעד ףיוא ןסָאנעגסיױא רע טָאה ןרָאצמירג ןצנַאנ ןייז .גנונעדרא רעקיטציא

 -ענג שממ ךיז טָאה םלוע רעד זַא ױזַא ,החּפשמ רעצנַאנ ןייז ןוא רעסייק ןשיש

 ןֿפָארטענ ךיוא ןבָאה םזַאקרַאס ןופ ןלייפ ערעטיב ענייז ,רעטכעלענ ןופ טלסיירט

 רעקיטסייג רעטסערג ןיימ ןעוועג זיא סָאד ,ָאי .ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס עשישטייד יד

 | (103 'ז ,טרָאר) ."ןדער םיא ןרעה וצ סונעג

 רַאפ ןטלַאהעג רימת טָאה רע ןכלעוו ,רעטסומ רעד ןעוועג זיא טסָאמ

 ךיז ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,רע טלָאמ ,ןטסָאמ קירנרעדליש .ןניוא עקיטסייג ענייז

 ,טסידנַאנַאּפָארּפ ןוא רענדער ַא יו ןיילַא

 | | .ט

 עועינילעד-יטנַא ןוא עשיטילָאּפ -- טעיצַארטסנַאמעד

 יַאמ רעטשרע

 גָאט ַא ןרילרַאפ וצ טינ ידכ ,ןסָאלשַאב ןבָאה ...רעטעברַא עשילננע יד;

 יַאמ ןיא קיטנוז ןטשרע םעד ןרעייפ וצ ...ןוויטָאמ ערעדנַא כבילוצ ןוא טעברַא

 םוצ טַאררַאפ ןתמא ןַא רַאפ טכַארטַאב טלָאמעד בָאה ךיא סָאװ (יַאמ ןט7 םעד)

 ךיא ,ללכב טַאירטעלָארּפ ןלַאנַאיצַאנרעטניא םוצ ןוא ,טרפב קנַאדעגײַאמ ןטשרע

 םעד ןרירטסנָאמעד ןפרַאד רעטעכרַא עשידיי יד ,...זַא ,ןסָאלשַאב טלָאפעד בָאה

 ןוא ,רימ טימ ןענַאטשרַאפנייא ןעוועג זיא ,ךעלריטַאנ ,עּפודנ ןיימ ,יַאמ ןטשרע

 יד ןופ ןעגניטימ יד וצ טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה ןסָאנעג רַאֹּפ ַא ךָאנ ןוא ךיא

 .(="עיצַארטסנָאמעדײַאמ רעטשרע ןַא רַאפ ןריטינַא סנָאינוי עשידיי

 ֹוצ 1808 יַאמ ןטשרע םוצ טסעּפינַאמ רעד , טכעלטנפערַאפ זיא "פ"ַא, ןיא

 ןופ טסַאפרַאפ זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,טסעפינַאמ רעד ."רעטעברַא עשידיי  עלַא

 :גוצסיוא ןא ןעגנערב רימ ן-י .ש

 טעװ סע ןֹוא געט עכעלטע ךָאנ ,ריט רעד ייב טייטש יַאמ רעטשרע רעד,

 ןופ רעטעברַא יד ייב רעייט ןוא קילייה רעייז ןייז ףרַאד סָאװ ,גָאט רעד ןעמוק

 ןעגנורעניארעד זדנוא ןיא טקעװ (יַאמ רעטשרע רעד) רע ...טלעוװו רעצנַאנ רעד
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 םענעי ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא סָאװ ,טולב-רעטעברַא ןקילייה ,ןקידלושמוא םעד ןופ

 עטשרע יד ןופ עטיוט יד עקידעבעל יװ ,ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ןעייטש סע ...גָאט

 רעזדנוא טימ רימ ןעעז ךעלדנע ןוא ,דירדַאמ ןיא ,םיור ןיא ,זירַאּפ ןיא ןעיַאמ

 -רַא עתמא ,רענעמ עסיורנ ערעזדנוא עכלעוו ףיױא ,ענַאקיש ןיא תוילת יד טסיינ

 רעקיזָאד רעד :ךיז ןגָאז רימ ןוא ,םעטָא ןטצעל רעייז סיוא ןכיוה ,דניירפ-רעטעכ

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטסלדייא ןוא עטסעב יד ןופ טולב טימ טצירּפשַאב זיא גָאט

 טָאה ןדלעה עקיזָאד יד ןופ טיוט םעד טימ ! תמא םעד ראפ ןטילעג ןוא טפמעקענ

 -יירפ ןופ טסייג ןדעי ןקיטשרעד וצ טנכערעג םוטרעניט עלַאנַאיצַאנרעטניא סָאד

 יד רַאֿפ טייקיטכיוו רעטסערג רעד ןופ זיא גָאט םעד טא ןיא דָארג ןוא ..,טייה

 -רעד ,ןעגנַאהעגפיױא ןבָאה ייז שטָאכ זַא ,רענייזטולב ערעייז ןזייוו וצ רעטעברַא

 -לעוו רַאּפ ךַאז יד ךָאד ,ערעייז דניירפ עטסעב יד טרעצרַאקרַאפ ,ןסָאשעג ,טקיטש

 ,רעצרעה ןוא תוחומ ערעייז ןיא טמַאלפ ,טבעל ,ןברָאטשעג ןענייז ןדלעה ענעי רעכ

 רימ ,ןגיז טשינ ןלעוװ ייז זיב ףמַאק ןקיזָאד םעד ןבענפיוא טשינ ןלעוו ייז ןוא

 ןענעק ןוא ןסעגרַאפ טשינ ןבָאה רימ זַא ,תויח עקיטשרודטולב ענעי ןזייוו ןזומ

 ,רעייפ ןיא עטשרע יד ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עלעדייא ענעי ןסעגרַאפ טשינ |

 רעטשרע רעד זַא ,ןרעלקרעד רעזדנוא טימ ייז ןרערַאפ רימ ,ייז ןעקנעדעג רימ זַא

 יד ןלַאפעג ןענייז גָאט םענעי ןיא לייו ,רעטעברַא יד ײב בוט'סוי ַא זיא יַאמ

 טפור עמ סָאװ ,ףמַאק םעד קידנבייהנָא ,זדנוא ןשיווצ עטסעב ןוא עטסלעדייא
 (לירּפַא 1622 ,16 רעמוו ,1893 "פ"א ) ."עיצולָאװער עלַאיצַאס

 -סיורַא ןלָאז רעטעברַא עשידיי יד זַא ,תוחוכה ?כ טימ טימַאב ךיז טָאה .י .ש

 -ניא רעד ןיא טײקנסָאלשעגנָא רעייז ןוא ךיז ןשיווצ טעטירַאדילַָאס רעייז ןזייוו

 עיצארטסנַאמעד אזא זַא טפָאהעג טָאה רע .טפַאשרעטעברַא רעלַאנַאיצַאנרעט

 ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ "םעטסיסציווש , יד ןעוו גָאט םעד טרעטנענרעד טלָאװ

 יד לָאז .טּפַאשעגּפָא ןרעוו טעװ ,ןכַאפ ערעדנַא ןוא ןשרעטסוש ,ןשרעדיינש םעד

 "רעטעברַא רעשילגנע רעד ,זיר םעד ןזייוו יימניּפ רעד טָא ,טפַאשרעטעברַא עשידיי

 רעד ןופ דרַאגנַאװַא רעד יו ןעניד ןוא גנואיײרדפַאב ןייז וצ געוו םעד ,טפַאש

 -דייה וצ ןרישרַאמ ןלעװ ןטנַארטסנַאמעד יד .יײמרַא רעקידנטיירטש רעקיטכַאמ

 סע ןכלעװ ףיוא ,ןרעוו ןטלַאהענּפָא טעוו גניטימ-ןסַאמ רעסיורג ַא ואוו ,קרַאּפ
 ןגָאז .רעריפ-ןָאינוי ענעדיישרַאפ ןוא ?לעשימ עזיאול ,ןיקטָאּפָארק ,ךיא ןדער ןלעוו

 זַא ,ןייז טעװ סָאװ :ןקָארשעג ץ'רַאה סָאד קרַאטש ץנַאג טָאה רימ זַא תמא םער

 רעד ןייז ךָאד טעװ סָאד ?ןעמוק טשינ טעוװ רעטעברַא עשידיי יד ןופ רענייק

 -נייא ןטסדנימ םעד טשינ ןבָאה רימ זַא ,טָארקנַאב ןענייז רימ זַא ,ןמיס רעטסעב

 ברע ,טכַאנ ענעי בָאה ךיא זַא ,ךייא גָאז ךיא ןוא ,רעטעברַא עשידיי יד ףיוא סולפ

 ןענַאטשעגפיױא ןיב ךיא ןעוו ןוא .טכַאמענוצ טשינ גיוא ןַא טימ ,יַאמ ןטשרע םעד
 ןעזענ ןוא רעטצנעפ ןכרוד למיה ןפיוא ןָאטעג קוק א ןוא (קיטנָאמ) ירפ רעד ןיא

 .(*"ןלַאפעגנייא ץרַאח סָאד ךעלקריוו רימ זיא ,זיא רע טנקלָאװרַאפ יו
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 .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא עיצַארטסנַאמעד יד

 יַאמ ןטס ןופ "פ"ַא , ןיא גנורעטסייגַאב רעסיורג טימ ןבירשַאב טרעוו יז

 טמיטשַאב ןבָאה רימ ...טרַאװרעד טשינ רימ ןבָאה נלָאפרעד אזַא ,ןיינ

 ענעסָאלשטנַא 180 סנטסכעה ,100 ףיוא ןענעכער וצ ןבָאה רימ זַא ,טסואוועג

 ערעייז ןפרַאװאוצקעװַא קיטנַאמ ַא ןיא טומ םעד ןבָאה ןלעװ סָאװ ,רעטעברַא
 -ציא רעד וצ טפַאשדנייפ רעייז ןרירטסנַאמעד וצ ןסַאג יד ןיא סיױרַא ןוא רעצעלּפ

 רעצנַאג רעד ןופ רעטעברַא עלַא זַא ,ןוא ...גנונעדרַא רענעפורעג ױזַא רעקיט

 -ּפָארַא ןבערטש ןייא ןוא שטנואוו ןייא ןיא קינייא ןוא טרעדירברַאפ ןענייז טלעוו
 ,.טולב רעייז ןגיוזעג ןבָאה סָאו ,ןטיזַארַאּפ יד ךיז ןופ ןפרַאוװאוצ

 -אֹוצקעוַא טומ םעד טָאהעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי 800 ! עשז טקנעדעג

 .טייקטסעפ יד ןרידטסנַאמעד וצ ידכ ,גָאט ןטימ ַא ןיא ןטַאטשקרעװ ערעייז ןפרַאוו

 ןרעוו וצ ןבירשראפ טנידרַאפ טקַאפ רעקיזָאד רעד -- ןעננונייצרעביא ערעייז ןופ

 -סיכרַאנַארעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא תויתוא ענעדלָאג טימ

 נניטימ םעד טנפעעג סעוו דניירפ טָאה דלַאב ..,דנַאלגנע ןיא גנונעווַאב רעשיט

 טקינייארַאֿפ ךיז רימ ןבָאה געוו ןפיוא ... שילננע ןיא עדער רעמערַאװ ַא טימ

 ןַאמ 800 רעביא ןופ הנחמ ַא ןיא ױזַא .  ."ןָאינוי-רעכַאמ-רעּפילס , םעד טימ

 ןענייז ןטרָאד ןופ ...לַאטרַאוװק ןשידיי ןופ ןסָאנ יד רעביא טרישרַאמ רימ ןכָאה

 רימ טניז ,לָאמ ןטשרע םוצ זַא ,ןנָאז ןזומ רימ ןוא ,קרַאּפ-דייה ןיא קעװַא רימ

 ,םלוע ןשיטסַאיזוטנע ןוא ןכיירלַאצ ַאזַא טַאהעג ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה ,ןעקנעדענ

 ןעוועג זיא גניטימ רעד זַא ,ןבעגוצ ןזומ ןעננוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד וליפא

 ,(*"ןלָאפרעד ַא

 רוּפיכ םוי

 ןיא עיגילער ןנעק טרעטיברַאפ יױזַא , טרופע ןבָאה ןלַאקידַאר יד סָאו ףמַאק רעד

 טסייה סָאד ,ךריק רעד ןופ ץרַאה ןיא טּפיוהרעביא טליצעג ןעוועג ךעלטנגייא

 -רַאפ זיא סָאװ עינילער ,עיגילער עלערָארצוש טסויא טפמעקַאב ןבָאה ןלַאקידַאר יד

 םעד טציטש ,לענַאיצידַארט ,וויטַאװרעסנַאק זיא סָאװ .טלַאטשנא ןַא ןופ ןטָארט

 טיג ןוא לעטשנייא ןקידנריטסיזקע םעד ןיא טרעדילנעגניירַא זיא ,ָאווק-סוטַאטס

 .עיצקנַאס עכעלטעג ַא ,גנוקיטכערַאב עשיטסימ ַא רעקיטכיר ,עשיזיפַאטעמ ַא םיא

 עשירערעלקפיוא יד וליפא ןוא .ףמַאק רעלַאיצַאס ַא רקיעב ןעוועג זיא סָאד

 ךיֹוא טָאה ,טָאג טקנוּפטּפיוה םעד םורַא ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,טעברַא

 ,טלעװו רעד ןופ רעשרעה רעד זיא טָאנ ביוא ,ננוברַאפַאב עלַאיצַאס ַא ןגָארקעג

 -עננייא וליפא םיא טָאה עמ .טלעוו רעד ףיוא סרעשרעה יד טימ רע טלַאה ןכל
 ןייא ןוא ?למיה ןיא טָאג ןייא , :ננושרעהטסבלעז רעד ןופ ןגָאװטיײר ןיא טנַאּפש
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 דימת ךָאד ךיז ןכָאה רעשרעה עקילַאמַא ןוא ."דרע רעשיסור דעד ףיוא רַאצ
 .עיצוטיטסניא עשירענידנצעג א זיא ללכב קיטילָאּפ ,רעטענ רַאפ טרעלקרעד

 ללּפתמ ,ןטעב םינונחת ,ךיז ןטעב ןופ טנעמָאמ רעד וצ ָאד טמוק םעד ןיוה
 -זבינכַאנ ןופ ,עיצַאנניזער ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד טָא ןוא ,ענכנ ַא ןייז ןוא ןרעוו ,ןייז
 טפַאש ןטייהננעלעגנָא עשימָאנָאקע ענונב ךיוא החנשה רעד וצ ,לַאזקיש םוצ טייק:
 ,טלַאװעג טימ יו טמענ סָאװ ,רעפמעק ןקיצַארט םעד טשינ ,ּפיט-?רעלטעב , םעד
 מלעטש ,םוטַאפ ןופ טנַאה רעד ןופ הכרעמ ,הכרב-לזמ ןייז ,חוכ טימ סיױרַא טסייר

 ריא ןיא ענַאנַאניס יד טנכערעגניירַא ,טלוק-ןכריק רעד ,טפמעק ןוא ןגעקטנַא ךיז

 .עינָאלַאכיסּפ "עשיטניה , יד טנכיײצַאב טָאה סקרַאמ סָאװ ןפַאשעג טָאה ,הדובע

 רעטעברַא רעקינעטרעטנוא רעד ,ןויבאו ינע רעד זַא טלָאװעג ןבָאה ןלַאקידַאר יד

 עקַאט ןוא ןרעדָאפ ןעמענ רָאנ ,ןטעב ן-עהפיוא ןוא ןקור ןייז ןכיילנסיוא לָאז

 זטערטסיורַא ןוא ,שזַארוק טימ ,טומ טימ ןטרוגנָא ךיז ,הרובג טימ ןעמעננָא ךיז

 אזא טימ ןטָארטענסױרַא ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה רעבירעד .רדס ןלַאיצַאס םעד ןגעק

 ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה סָאװ עגָאנַאניס רעד ןוא ךריק רעד ןגעק טיײקפרַאש

 ומוק ,סעטעּפָאק יד טימ דרעפ סָאד ואוו ;טגָאז ךורּפש רעשיסור רעד יוװ ךריק רעד

 ַא ךיוא ענָאנַאניס יד זיא תוחומ יד ןלודרַאפ וצ ףיוא ,ןעאלק ענייז טימ קַאר רעד

 -ַאב רעדָא םיבוט-םוי ןריפנייא ןופ טיבעג ןפיוא ןעוטפיוא עשיאַאזָאמ יד
 .,טפירש רעקילייה רעד ןיא ןעגנורעלקרעד ךעלטנייוועג ןבָאה תוגהנה עטמיטש
 ;נוריוויטַאמ ןייז טָאה תבש .הווצמ רעד ןופ םעט רעד ןבעגעגנָא בור'ס טרעוו סע

 ןייז ןעקנעדעג טסלָאז וד ידכ ןוא טסניד ןייד ןוא ףַאלקש ןייד ןעור לָאז סע ידכ,

 זופ גנודנירגַאב יד זיא סָאד ,טפַאשטכענק ןופ זיוה סָאד ,םירצמ ןופ ןײגסױרַא
 ןֹופ גנורעייפ יד -- הסַּפ .ךָאװסטעברַא רעטצריקרַאּפ רעד ןופ ,גָאטורּפָא םעד טָא

 ,טינש ןופ בוט-םוי רעד -- תועובש ,גנילירפ ןופ םוקנֶא ןופ ןוא גנואיירפַאב

 ,ןיירַא רעייש ןיא האובת יד ןעמענניירַא ןופ ,טסברַאה ןופ בוט-םוי רעד -- תוכוס

 ,שיאַאזָאמָארּפ ןענייז סָאװ ,סעיצוטיטסניא יד ,רעלעק ןיא ןטרעבלייא ןוא ןביורט יד
 רעשיטסינַאנַאּפ רעד ןיא ןעלצרָאװ עפיט ןבָאה ןוא ,עכָאּפע-לביב רעד ןופ רעטלע
 םוש ןייק ?ביב רעד ןיא טשינ ןבָאה ,טלוק ןקיטייצרַאפ םעד ןוא עיצַאזיליוויצ

 ,"יתקקח הקוח ,, ןופ עירָאגעטַאק רעד רעטנוא רעטנורַא ןעמוק יז ,ןעגנורעלקרעד |

 -טָאמ ןייק טשינ טָאה סָאװ טָאטקיד ַא ,טקידרעװ ַא ,רובעי אלו קוח ַא זיא סע

 ןקיטייצרַאפ ןוא עיצַאזיליװיצ רעזעינילער רעשיאַאכרַא רעד טָא וצ ןוא .גנוריוו
 "םוי ןוא הנשה שאר םיבוט-םוי עװַאקעשט ייווצ יד ןרעהעג טלוק ןשיאַאזָאמרַאּפ

 יד ןוא שמוח ןיא גנודנירגַאב ןייק ןוא גנורעלקרעד ןייק טשינ ןבָאה ייז .רוּפיכ
 ןקיטייצרַאפ ַא ןופ םינמיס עקיטנַאק טוג ךיז ףיוא טגָארט הדובע עקידרוּפיכ-םוי
 וצ קָאבנניצ ןייא ,הוהי טימ ןעמַאזוצ לזָאזע רעד טרירוגיפ הדובע רעד ןיא .טלוק
 טָאג רעדָא דש ַאזַא ,לזָאזע םוצ ּפֶָא ןעמ טיג קָאבנניצ ןטייוצ םעד ןוא הוהי
 -ךַאפ יד ייב גָאט רעטסכעליירפ רעד ןעוועגנ רוּפיכ-םוי זיא לָאמַא רָאנ .רבדמ ןופ
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 ןגעלפ םירוחב ןוא ךעלדייס יד ןעוו גָאט רעד ןעוועג זיא סָאד ,ןדיי עקיטייצ

 .(*"תולכ ןוא םינתח ןביילק ןנעלפ ןוא רענטרעגנייוו .ןיא סיױרַא

 ןרעמָאי ןוא ןגָאלק ןוא ןענייוו ןופ גָאט ַא ןרָאװעג גָאט רעד זיא זדנוא ייב

 זיא סע בנא .לטיווק טוג ַא ,ןלזג ַא ייב יו ,םלוע לש ונובר םייב ןטעב ךיז ןוא

 "עג טרעוו יז יװ ,םיבוט-םוי ייווצ יד ןופ עיצַאזיטַאמַארד יד סָאװ קידריווקרעמ

 םעד ןבעגסױרַא ןוא דיחי ןדעי ןטּפשמ סָאד ,דומלת ןופ תותדגא יד ןיא ןבעג
 רימ זַא ,ךעלטייד טזייוו ,ןביירשרעטנוא סע םעד ךָאנ ןוא סטפירשעג ןיא ןיד-קסּפ

 טוג ןיא ןוא רחסמ טימ ךיז טמענרַאּפ סָאװ עדניימעג ַא טימ ןָאט וצ ןבָאה

 ןפיוא ןעיורט טשינ ןעק עמ .ןתובייחתה ןוא ןגָאזוצ ענעבירשעג טימ טנוװַאהַאב

 ןעק עמ .םסייו ףיוא ץרַאװש ןבירשעגנָא ,רטש ַא ןבעגסױרַא ףרַאד עמ ,טרָאװ

 הביתכ ַא ןגירק ףרַאד עמ .םלוע-לש-ונובר םעד טשינ וליפא ןעיורט טשינ םענייק

 ,טרָאװ ןייז ןָא טשינ טמענ עמ ,טפירשרעטנוא ןַא טימ טפירש ַא ,הבוט המיתחו

 .ןענערָאװַאב ךיז ףרַאד עמ .ןבָאה הטרח ךָאנ ןעק רע

 ןבָאה ןלַאקידַאר עשידיי יד סָאװ רַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ ץנַאג זיא סע זַא ױזַא

 -נייא רעד ןופ ןלעדַאטיצ ייווצ יד טָא ףיוא עקַאטַא-טּפיױוה רעייז טרירטנעצנַאק

 -נײרַא ףיט ױזַא ךיז ןבָאה סָאװ ,עינילער רעלענַאיצוטיטסניא רעטעוועדנופעג
 / ,,עיירפ, יד ייב עקירעמַא ןיא וליפא זַא טייקשידיי ןופ ןדָאב ןיא טלצרָאװעג

 גניליוצ רעד טָא טרעוו ,םיבוט םוי םוש ןייק טעמכ ּפָא טשינ ןיוש ןטיה סָאװ

 ןעלּפמעט ןוא ןלוש ,סעינָאמערעצ ךס ַא ןוא עּפמָאּפ סיורג טימ טיהעגּפָא ץלַא ךָאנ

 ייוצ יד ןיא טעטיצַאּפַאק ֹוצ טליפעגנָא ןרעװו רָאי ןצנַאג ַא ןעוועטסוּפ סָאוז

 | .געט עמַאזטכרופ

 עסיוועג ַא ןעוועג ןענייז ןצכעוט-םיעכהל וצ יד ,רעלעב-רוּפיכ-םוי יד זַא ױזַא

 ,ןלַאקידַאר ןופ ןטערטסױרַא עזעיגילעדיטנַא יד ןופ לייט רעטגנידַאבמוא ןַא טייצ

 ,ןלַאקידַאר עמערטסקע יװ ,ןטסיכרַאנַא טּפיוהרעד

 :"הנשה-שאר , לּפעק ןרעטנוא ל?קיטרַאטייל ַא רימ ןענעייל ?פ"ַא , ןיא

 סָאװ ,טָאג רעטשרעבייא ןַא טשינ זיא סָאד !רעטעברַא-רעדירב עשידיי ,ָא,
 ץנַאג ַא זיא סָאד ,ןיינ .ןבָאה טלָאז ריא רָאי ַא רַאפ סָאװ ,ןָא ךייא טביירש

 ! ןָאמַאמ זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,רעשידרע ןַא ,טָאנ רערעדנַא

 ןברַאטש רָאי םעד טָא לָאז . . .רעדיינש רעד חרז זַא ,ןָא ךייא טביירש רע |

 ןלָאװשעג ןלָאז םימותי ןוא הנמלא ןייז ןַא ,ןָא סע טביירש רע ; רעד רעד ןופ

 רעד ןיא טעקַאנ ןוא סעװרָאב ןרעװ ןפרָאװעגסױרַא ןלָאז ,רעגנוה ןופ ןרעוו

 רעבערג-ןליוק רעטרעדנוה זַא ,ןֶָא סע טביירש רע ...סָאנ רערעטצניפ רעטלַאק

 גנַאל ױזַא ..  !םירבק עצרַאווש ערעייז ןיא טייהרעקידעבעל ןרעוו טקיטשרעד ןלָאז
 זומ עמ .רעקיטכעמלַא רעד רע טביילב ,טריטסיזקע (ןָאמַאמ טָאג רעד) רע יו
 ירעמ ענייז ןופ רעמ ןדייל טשינ לי עמ ןעוו ,ןרעוו רוטּפ ןצנַאנ ןיא םיא ןופ

 ,גנונעפָאה עקיצנייא יד ,שטנואוו רעקיצנייא רעד זיא סָאד ,ןטפירשרָאפ .עשירעד

 .ו"כ תיבעחת *( 
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 ןעוו ,טייוו טשינ זיא טייצ יד . . .ןטסיכרַאנַא יד ןופ רעצרעה יד טרעטסיײגַאב סָאװ
 ,ןביירשרַאפ סעּפע םיא טעוװו עמ זיב ןקוקסיוא ןפרַאד טשינ טעוװ שטנעמ רעדעי
 טעװ ,דנַאטשרַאפ ןוא ןליוו ַא טימ שטנעמ ַא יו ,ןיילַא רע טרעיינ ,ןבעל לָאז רע יו
 (27 רעצמונ ,1892 ,"פ"א,) ."לַאזקיש םענענייא ןייז ןופ רעביירשרַאפ רעד ןייז

 םוצ טייקינעטרעטנוא ןנעק ףמַאק ,ןליוו זיא ?קיטרַא ןיא וויטָאמטּפיוה רעד
 ,רעטעברַא ןופ לַאזקיש ןקידהרצ

 -פעמ ַא יװ טשרמולכ טקורדענּפָא ,עיצַאמַאלקָארּפ עצרוק ַא ןיא טָא ןֹוא
 רענעייז ןייק ןוא ןניוא יד ןיא ןפרַאװ ךיז לָאז סע תויתוא-הנבל-שודיק טימ ,גנוד
 ,ןקרעמַאב טשינ ןוא ןנייברַאפ ןענעק טשינ לאז

 רַאמ ?סיב ַא וצרעד ךָאנ ןבָאה ןוא ןשטנעמ עכעלרע ןענעז סָאװ ןדיי עלַא,
 ןלעוו ,ןיהַא ןייג וצ טָאטשנַא .טסעּפ ַא ןופ יװ ןלוש יד ןופ ןכייוו ןלעו ּפָאק ןיא
 -ַאי .ש ןייז טעוװ ןזח רעד ואוו "בולק טירטס-רענרעב , ןיא ןייז ירדנ-לכ וצ ייז
 ייז ןלעו הליענ ןוא ףסומ וצ ןוא .טנווֶא ןיא רענייז ַא טכַא בייהנֶא .יקסווָאג
 הליפת ןלעוו רענדער עקידנגלָאפ יד ואוו .. .(לַאקָאל םעד ןבעגעגנָא) ןיא ןעמוק|
 תילט ַא טימ ןעמוק ןלעװ סָאװ יד ןפרַאװסױרַא טשינ ךיוא ןלעוו רימ ...ןןָאט

 (= "!ןסַאמ ןיא טמוק ,רעטעברַא .םערָא ןרעטנוא

 'םוי, ןעמָאנ ןרעטנוא ל?קיטרַאטייל ַא ןַארַאפ םעד ךָאנ ךיילג ךיוא זיא סע
 ,"רוּפיכ

 רעכעלדנעש א וצ ןעקנוזענרעטנורַא טציא ןיא רופיכ-םוי רעצנַאג רעד,
 םעד טָא ןיא טריציטקַארּפ טרעוו םזיטירקָאּפיה רעכעלדנעש רעד ,עינָאמערעצ
 עכעלדנעש ַאזַא ןעלקעּפָא טשינ טעװ ןשטנעמ ןכעלרע-ךעלקריוו ןכלעוו ...גָאט
 -דניווש ַא רַאפ סָאװ ןסייוו רימ ! ךייא ןענעק רימ ,ןטירקָאּפיה ריא ,ָא ? עידעמָאק
 ,ןעקנעד וצ שירַאנ ױזַא טשינ ןיוש ןענייז רימ ןוא רָאי ןצנַאג ַא םייז ריא רעל
 ןענייז ךעלדנע ;םורפ ןוא טוג ױזַא ןרעװו ריא טנעק גָאט ןייא ןיא גנולצולּפ זַא
 םעד דָארג ןוא טעטנעּפענ זדנוא טָאה ריא עכלעוו ןיא ,ןטייק יד ןופ יירפ רימ
 ערעייא ןופ ןסיײרוצסױרַא תונברק ליפ ליפ ךָאנ ידכ ןצונסיוא רימ ןלעוװ רוּפיכ-םֹוי
 (== ."סעּפַאל

 טריפעג טרעוו סָאװ ,ףמַאק רעשיטילָאּפשימָאנָאקע רעלַאיצַאס ַא ןיא סע

 ,סעינילער עלַא יו ,הנומא עשידיי יד .עיצוטיטסניא רעזעינילעד-לַאיצַאס ַא םורַא
 ןַא ןפַאש וצ טבערטשַאב טָאה ץעזעג עשיאַָאזָאמ סָאד .ןרָאװעג טריציפיסלַאפ זיא
 זיא סָאװ טָאבעג םעד ןופ רָאלק ץנַאג סע טעז עמ יו "עדניימעג עשירָאטעברַא
 דנוכ רעד ןוא "...ןטעברַא וטסלָאז געט סקעז , ;גָאלַאקעד ןיא טנענימַארּפ ןינַאג

 -ער ענערָאװשעג יד טָאה סָאװ ןוא .(*** ?"טעברַא ףיוא ןסָאלשעג זיא ןהוהי טימ

 טעברַא ףיוא יא ּפָארט ןלופ םעד ןלעטש וצ טָאטשנַא ? םעד ןופ טכַאמעג עיגיל

 *(  רעצמונ ,1892 ,יב"ֲא 25.

 *( .טרָאר |

 *( .אי םרפ ,ןתנ יברד חובָא
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 "קיירטס-לַארענעג , ןופ קנעדנָא ןַא יו ןקיירמס ,ןטעברַא וצ ןרעהפיוא ףיוא יא ןוא

 שירָאטסיה רעדָא ,םירצמ ןיא ,ןפַאלקש יד ,ןדיי יד ןופ ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ

 יָאנניא ,גָאטור ןפיוא ּפָארט ןצנַאג םעד טלעטשעג ייז ןכָאה ,שירָאדנענע רעדָא

 ןיא ךיז טָאה תבש ןופ ןיימ רעתמא רעד זַא ױזַא טעברַא ופ תובישח יד קידנריר

 עדייב ודנוא טיג גָאלַאקעד רעד .שינעעזרַאפדעיצַאקיפיטסימ ַא ןיא ןרָאלרַאפ ןצנַאנ

 םעד ןופ רעבָא .טעברַא ןופ לעטשּפָא ןוא טעברַא ,טפַאשטריוװ רעד ןופ ןסולָאּפ

 רעקיטכיוו ,רעכייר רעד ןוא קידנסיו טשינ טכַאמעג עיסקָאדָאטרָא יד ךיז טָאה

 ירַאפ ןיטולחל זיא קיײרטס-ֿלַארענעג ַא ןופ עיצַארָאמעמָאק ַא יו תבש ןופ ןעניז

 יד ןופ רענייא ,השע-תווצמ ַא ןיא סָאװ ןטעברַא וצ טָאבעג רעד ךיוא יװ ןדנואווש

 .םיא ןקרעמַאב וצ טשינ ןרָאװעג טשיװענּפָא זיא ןטָאבעג ןעצ

 שיטעפָארּפ ױזַא ןבָאה ןטסיכרַאנַא עשידיי יד סָאװ ,שודיח רעּפַאנק ַא ןיא סע

 יַאניס רעד ןופ סעיצַאקיפיסלַאפ עשיטירקָאּפיה יד ןגעק ןרָאצמירג טימ טנערבעג

 "םטוג ,טייקיטכערעג ,רשוי ןופ ןסלער יד ןופ עיגילער ןריפּפָארַא םעד ןוא ענָאג

 ּבֶא םמוק סָאװ טייקמורפ רעטסוּפ ףיוא שירעכערברַאפ ןלעטשפיורַא יז ןוא טייק .

 'עצ עטסוּפ ,"םוקמל םדָא ןיב, ןופ ןטַאגָארוס רעטנוא טקור יז .יהּפ-יהש טימ

 ."ורבחל םדָא ןיב , ןקיטכיוװ םעד טָאטשנַא ןלַאוטיר ןוא סעינַאמער

 סעקַאמורפ יד ןגעק סעיצַארטסנָאמעד עקידנזיורב יד ןוא רעלעב-דוּפיכ-םוי יד

 "קרעוו ןופ ןצענערג יד רעבירַא זיא סָאװ ףמַאקנסַאלק ןופ לייט ַא ןעוועג ןענייז

 .ֿלוש יד טּפַאכרַאפ טָאה ןוא טָאטש

 רע ,רעפמעקטימ סיקסוװָאנַאי ,ןַאמירפ .ס ןופ ןבירשעג לקיטרַא ןַא זיא טָא

 םעד ןופ רעטקַארַאכ-ףמַאקנסַאלק םעד חוכ ןצנַאג ןייז טימ רעטנוא טכיידטש

 עיצוטיטסניא עקידנריטסיזקע עדעי יו ענַאנַאניס יד .רוּפיכ-םוי ןגעק טיירטש

 טלייטעגנייא ןיא סָאװ טפַאשלעזעג א ןופ םינמיס עטלוב ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה

 םעד ןיא ,ינּפ יד ןופ טנַאוװ-חרזמ רעד ןיא ,ריפפיוא ןצנַאג םעד ןיא ,ןסַאלק ןיא

 רעד טקעטשעג טָאה "בדנש רובעב , רדסכ ןענָאטַאב םעד ןיא ,ףיױקרַאפ-תוילע

 .עמערָא יד ןגעק עכייר יד ןופ םזינָאנַאטנַא

 ,ןטרָאד ךיוא .טקַאּפעג ןייז ןלעוו ןלוש יד ןוא רוּפיכ-םוי רעדיוו טמוק דלַאב ,

 ךיוא ,ךיילג ןענייז ,זדנוא ןעמ טגָאז ,עלַא ואוו ,טָאנ ןופ זיוה ןקילייה םעד ןיא

 ירעטנוא-ןסַאלק רעד ןניוא יד ןיא ןפרַאװ רעטכַאבָאַאב םעד דלַאב ךיז טעװ ןטרָאד

 'עג ןייש ,םַארעג ץנַאג ,ןָאנבױא .טפַאשלעזעג רענעברָאדרַאפ רעזדנוא ןופ דייש

 ,םרעטסיימ ערעזדנוא ןציז ,רעבליז טימ טצוּפעג ,םיתילט ענעדייז טימ ,טדיילק

 ןציז .עצַארּפ סרעטעברַא ןופ ןגיוזעגנַא ןקרַאק עטיור טימ ,רעכייב ענעסערפעגּפָא

 ןפַאלקש "עטציוושענסיוא , ערעייז ףיוא קילב ַא ןפרַאװ ןוא טיײרּפשעגרעדנַאנופ ייז

 טרעה סע ןוא .,ריט ןבעל ןסּפעש עדערעשט ַא יװ טקַאּפעגנעמַאזוצ ןעייטש סָאװ

 ,ןייועג ַא ןוא יירשעג ַא ,ןפַאלקש "עטציוושעגסיוא , יד ןֹופ יירשעג-רעיורט ַא ךיז

 ן'נַאג ַא ןדייל סָאװ ,יד ןופ רעצרעה עטרעכעלעצ יד ןופ סיױרַא רָאנ ןעק סָאװ

 עקיטפנוקוצ יד ,רעדניק עגנוי ערעייז ןרעגנוה ןזָאל ןוא ןרעגנוה סָאװ יד ןֹופ ,רָאי

 םָאװ ,טיורב ענעקורט לקיטש סָאד ? ןשטנעמ עגנעמ יד טעֿב סָאװ ןוא .ןפַאלקש



 271 ןפַאש ווא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסרװָאנוַאי .ש

 -םעלגעמ יד טָאה סָאװ טָאג רעד ! ןענייז ייז דנילב יו ,ָא ,רָאי ץנַאג ַא ייז טלעפ
 ןעלסילש יד ןניפ טנעה ענייז ןיא .ןָאנביױא רָאג טייטש ,טיורב ןבעג וצ ייז םייק |

 רע ...עצַארּפ ןייז טימ טליפעגנָא טָאה רעטעברַא רעד סָאװ ,סרעלכייּפש יד ןופ
 ןזָאל וצ םיא ,טנוזעג סָאד רעטעברַא םעד ןעמענוצסיורַא טייקכעלגעמ יד טָאה
 ןרעגנֹוהרַאפ ןזָאל וצ טייקכעלגעמ יד טָאה רע ;גָאט ַא העש 20 ,18 "ןציווש,
 רעוו ןוא ןטעכרַא לָאז סע רעוו ןנָאז וצ העד יד טָאה רע ןוא סעילימַאפ רעטנזיוט
 הי ,טשינ

 ןסיג ענעגָאלשעגרערינ ןוא עטבױרַאב יד רעטעברַא .עדנילב עסַאמ יד ןֹוא
 -עלַאב ערעייז ןופ ּפעק יד ףיוא ןגיל ףרַאד סָאװ טסיופ רעד טימ ןוא ןרערט סע
 :ןעיירש עטביורַאב יד ."ונמשִא , ןעיירש ןוא ןצרַאה ןיא ךיז ייז ןּפַאלק םיטַאב
 | | ,,."ונלוג,

 ןעמוק טרעגנוהעגסיוא ןוא טציוושעגסיוא .ייבדַאּפ טייג רוּפיכ-םוי רעד ןוא
 טיורב לקיטש ןייק וליפא טשינ ןעניפעג ייז ןופ ךס ַא ןוא םיהַא רעטעברַא יד
 רענעלּפ עיינ טימ םייהַא ךיוא ןעייג עכייר יד ,ןליטש וצ רעגנוה םעד סָאװ טימ
 | ,רעטעברַא יד ןופ טולב סָאד ןנייז וצ ןגרָאמ יו

 רעבָא עקיביילג ןוא רעקיטַאנַאּפ יד ןופ ןידה-םוי רעד ךיז טקידנע םעד טימ
 עג טשינ ךָאנ ןזיא רוּפיכ-םוי רעייז ,רעטעברַא עטלקיװטנַא יד רַאפ ֹוזַא םשינ
 8 ןוא ,תֹוחֹומ ערעייז ןיא טקיטרַאפרַאפ טציא ךָאנ טרעוו ןידה-םוי רעייז ;ןעמוק

 טשינ רעטעברַא רעד טעװ ןידה-םוי םעד ןיא ןייז סע טעװ ןידה-םוי רעדנַא ץנַאג -
 רעגנוהרַאפ ןייטש טשינ טעװ רע .ןטנוא רעדָא ןביוא ןופ רעטעג יד וצ ןריִלעּפַא
 ףליה ןייז ןוא עדַאקירַאב יד ןייז טעװ לוש ןייז ,...! ןיינ !ַא .ןטעב ןוא לוש ןיא
 ןעייר יד ןיא ןליוק ענייז ןפֹרַאװו רע טעװ סטרָא ןקילייה םעד ןופ ןוא ,טקיב יד
 ...ןפמעק רָאנ ןעלטעב טשינ רע טעװ גָאט םענעי ןיא ,רעקירדרעטנוא ענייז ןופ
 ןפַאש טעוװ טייהיירפ ןופ רפוש רעד ןעוו ןוא ,..ןייז טלָאמעד רע טעװ ץלָאטש
 ,(*"קיִלנ ןוא ןדירפ ןופ ןבעל ַא וצ ,ןבעל םעייג ַא וצ ןכַאװרעד טייהשטנעמ יד טעוו

 ,עיגילער ןנעק טינ וליפא ,טעטיזָאינילער ןנעק טינ טריפעג טרעוו ףמַאק רעד
 ףיוא גנולייטעצ יד טרינַאיצקנַאס סָאװ ,עגָאנַאניס רעד ןגעק ,ךריק רעד ןגעק רָאנ
 רעד ןגעק ,עיצַאטַאָאלּפסקע ןנעק טינ טרָאװ א טנָאז רעדָא טקיטכערַאב ,ןסַאלק
 טרעוו ףמַאק רעד .,ןָאנביוא םעד ןעמענרַאפ ןרָאטַאטַאַאלּפסקע יד ואוו ,עגָאגַאניפ
 ,םינבר יד ןנעק ןוא טריגעליױװירּפ ןענייז סָאװ עכעלטסייג יד ןגעק טריפעג שוריפב
 | .םידיגנ יד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעייג סָאװ

 -רוּפיכ םוי ַא טבײרשַאכ סָאו ,עיפלעדאליפ ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןיא
 -םֹוי ַא ןריפכרוד סָאד ןרעטש טלָאװעג ןבָאה סָאװ סעקַאמורפ יד טימ געלשעג
 רעכָא .ןָאט רעשיטסינַאמוה רעכעלדירפ ַא ףוס םוצ רָאנ ךיז טרעה ,לַאב-רוּפיכ
 יד ןעניז ןיא טָאה עמורפ יד וצ גנודנעוו רעמערַאװ ןייז טימ רעביירש רעד
 יד ןַא טינ ןפיירגַאב ייז לייוו ,תועט יּפ לע םורפ ןענעז סָאװ ,םינצבק עטריפרַאֿפ

 .עמערא יד ןנעק ץיּפש ןפרַאש ריא טימ טרעקַאעג זיא טייקמורפ עטריזינַאנַאק

 .37:38 ןרעמונ ,1893 ,יפיֲאא (5



 ןידרָאג אבַא 200

 .ןעיירפַאב ןוא ןרעלקפיוא טסָארּפ ,"ןייז בטומל ריזחמ ןלעו רע טלָאװ ייֵז טָא ןוא

 קנַארק ןייז רעטָאפ ַא יו ךייא ןרעיודַאב רימ . . . ןסקָאדָאטרא עמערָא ,

 זיא ןעיירפַאב וצ ךייא טרעיינ ,ןיימ רעזדנוא זיא ןפמעקַאב ןצ ךייא טינ ,דניק

 | (,*"קילנ רעזדנוא
 ןשימָאנָאקע ןייז ןיא ךיוא ןרעו ןעמונעג ףרַאד "עמערָא  ויטקעידַא רעד

 סע ןוא סָאלק וצ סָאלק ןופ טפַאשדנייפ יד קעװַא טלַאפ טלָאמעד ןוא ,שטייט

 ."גנילרעטצניפ , םוצ תונמחר ןופ ליפעג ַא ךיז טּפױהַאב

 ױזַא טינ ןרָאװעג טריפעג ןטסיכרַאנַא יד ןופ ףמַאק רעד ןיא ללכב רעבָא

 רעד ףיוא ןָאמַאמ-טָאג ןֹופ ךיירגיניק םעד ןגעק יװ למיה ןופ ךיירגיניק םעד ןגעק

 | .קעזטלעג יד ,רעייטשרָאפ ענייז ןוא דרע

 ןעוועג ןיא סָאד ,עטַאבעד עשיזיפַאטעמ-שינָאלָאעט ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד

 .ףמַאקנסַאלק רעברַאה רעטעקַאנ

 סנינוקַאב טריפעג טָאה דרע רַאפ רעיוּפ ןשיסור ןקירעגנוה ןופ יירשעגנ רעד

 ןופ יירשעג-רעגנוה רעד ןוא ;?טָאטש ןוא טָאג , ןייז ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,ןעּפ

 יציוש םעד רעטנוא ןרָאװעג טכשוחרַאפ זיא סָאו רעדיינש-רעטעברַא ןשידיי

 עקידנרעטסעל-טָאג-ירדנכלכ ענייז ןיא .י .ש ןופ טדערעגנסיױרַא טָאה םעטסיס

 | ,תוש צד

 .30 רעצונ ,1892 ,טרָאד (*



 יקסװַאנַאי .ש

 ןפאש ןוא ןפמעק ,ןכעל ןייז

 לייט רעטרעפ

 טער

 "ןמימש רעטמעברַא עיירפ, יד ןוא יקסוװָאנַאי .ש

 הככ2 26

 -בעט ייווצ ערעזדנוא ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא בָאה 1809 ןופ בייהנָא ןיא
 ןבָאה סע ואוו ,(קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ןוא) ןָאדנַאל ןזָאלרַאפ ךעלרעט
 ןשידיי ןופ רָאי עטשרע , ,יקסווָאנַאי .ש) ןעגנורַאפרעד עיינ רָאג טרַאװענ רימ ףיוא
 .(956 'ז ,"םזילַאיצָאס ןכעלטייהיירפ
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 ןכייצרַאפ - טלַאהניא

 יה זה היד יז דיח חי == = יח == -- טדער ןוא םינּפ-תלבק

 הייד הייד היד היי יחד יז ייד שה היד היי היד שי עיצַאדיװקיל

 טי א ראי ?ןסע חוכמ זיא סָאװ ?לכאנ המ

 = = == יח = = == == ריד טימ ץעז ַא -- גנוכוזרעטנוא

 יד ידי יי יה היי דיי היד ייד שיח ?טּפַאשלעזעג עיירפ יד,

 = היה הייח שה יחד "ש"ַאפ , רעד ןופ רָאטקַאדער םרעוו .י .ש

 הי היי יי ייד יח יד יה זייי יה יז יח רַאי עטשרע סָאד

 יי א רעטעברַאטימ עיינ ייווצ

 הי יח היי שיח ךיז השח יח ךחה קיח טַאטנעטַא סעשטַאגלָאשזד

 שי תחד החי החה חחח החח היד שש החי גירק ןוא ןדירפ ,גירק

 יי א א א עא טאג א םארגָאּפ רעוַאנעשיק

 -- -- -- -- טיײקשיטנַאטילימ טָאטשנַא גנורעלקפיוא

 יי היה חיה חשש חחח חד היי זיי ידי דוד ייד = =- טלוק-ש"ַאפ

 = היי החי היט יש יז "גנוטייצ-דנעבַא , :תוחוכ יד רעביא

 = = == תד יד ןענייארַאפ 'פָארּפ יד ןופ טעטירגעטניא

 -- םזילַאירָאטירעט-םזילַאנַאיצַאנ סוזרעוו יקסווָאנַאי .ש .

 = יד יד יד חד זח ּפָארַא לסיב ַא ןוא ףױרַא-גרַאב רעד

 7 טיי יז יד היד יז יח רַאטנוב ןייק טינ ,רענָאיצולַאװער

 היד היד הוד הוה הוד היד היד הוה היד יד יד ד- ןרָאי-המהלמ יד

280 -- 4 

298 -- 0 

2980 -- 98 

209 -- 0 

243 -- 9 

243 -- 9 

280 -- 1 

286 -- 0 

208 -- 8 

217 -- 38 

282 -- 7 

1280 -- 2 

290 -- 9 

2301 -- 0 

808 --- 1 

313 -- 9 

519 -- 4 

322 -- 9 

382 -- 2 





 .א

 ערער ןוא םינּפ תלבק

 ןשּפפיה טימ טריטקַאדער טָאה ןוא ןָאדנָאל ןיא ןעוועג ןיא יקסווָאנַאי .ש
 ןעמונעג קרָאידינ ןופ ןסָאנעג עקינייא ןבָאה ,"דניירפ רעטעברַא , םעד גלאפרעד
 ןוא ןעמוקרעביד א לָאז רע ןַא ,םעד חוכמ ןעגנולדנַאהרעטנוא םיא טימ ןריפ

 רעד רַאפ סָאװ ?עמיטש רעטעכרַא עיירפ ,, רעד ןופ גנוריטקַאדער יד ןעמענרעביא

 טַאהעג ןיוש ,קרָאידינ ןיא ,ָאד טָאה ןָאדנָאל ןיא ךיז ןעניפעג ןייז ןופ טייצ

 | ,טלזָאמעג ןוא טקָאּפעג

 רָאטקַאדער רעכיײרגלָאפרעד ַא סלַא ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה רע יו ױזַא |

 ףיוא ןלעטשוצקעװַא יז ןָאזרעּפ עקיסַאּפ יד ןייז טעוװ רע זַא ,טנכערעג ייז ןבָאה

 .ךייחה רעשיגַאלָאעדיא ןוא רעשירַארעטיל רעקירעהעג רעד
 וצ טמוק יקסװָאנַאי .ש ןֹוא ,ךרדה-תואצוה ףיוא טקישענוצ םיא טָאה עמ

 רעקיטיינ רעד ןיא ךיז טניפעג ןוא טיירגעגוצ זיא ץלַא זַא ,רעכיז זיא רע ,ןרָאפ

 רָאטלַאדער םענערַאפרעד ַאזַא ןופ טנַאה עטקישעג יד ןיולב טלעפ סע .גנונעדרַא
 רע ,רעטרעוו ערעדנַא טימ .דומזמ ַא יװ ,ןייגקעװַא טעװ ךַאז יד ןוא ,זיא רע יוװ

 ..ןקיטרַאפ םעלַא ףיוא ,ןנַאז ֹוצ ױזַא ,טמוק

 | / .1898 יא סע

 ענייז זַא ,טסואוורעד טשרע ךיז רע טָאה ,ןעמוקעננָא זיא יקסווָאנַאי .ש זַא

 דנַאטשוצ ןכעלקריוו םער -=ינ לבו-לבמ ןבערּפשטנַא עגַאל רעד ןגעוו ןעגנולעטשרָאפ

 ,טפירשנכָאװ רעד ןופ

 -סיורַא טרעהעגפיוא רָאנג טָאה ש"אפ יד זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ףרַאד דניצַא ןוא .ךיז ןיא םעטָא ןקידעבעל ןייק טינ ןיוש טָאה יז זַא ,ןיינוצ

 ,תפומה-לעב רעד ןרעוו סע הףרַאד יקפווָאנַאי ,ש ןוא ,ןייז םיתמח-היחמ יז ןעמ

 םעיינ ַא הווצמ-תמ ןיא ןזָאלכוצניירַא םיל-רבעמ ןופ טכַארבענּפָארַא טָאה עמ סָאוװ

 יי וי : .םייחה-חור

 ליו עמ ביוא ,ןכל ,תובוח אשמ ַא ןופ טקירדרַאפ ןעוועג זיא ש"אפ יד

 גרַאב םעד ןעמענּפָארַא ריא ןֹופ ןעמ ףרַאד ,סיינ ַא רעביא ןעכעד ןעמענ לָאז יז

 -סיורַא ךיילג ךיז ףרַאד יקסווָאנַאי ,ש זַא טניימ סָאד ,יז טקיטשרעד סָאװ תובוח

 ןגירק ןייז טעוו עבַאנפיוא ןייז ,דנַאל ןרעביא "רוט-עיצַאטיגַא  ןַא ףיוא ןזָאל

 ןבעג לָאז סע זַא ,סָאמ אזַא ןיא ןוא ןעלטימ-טלעג עקיטיינ יד ןפַאש ,ןטנענָאבַא
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 -ייוו רעד טימ ןייגוצנָא ךיוא טרעיינ ,ןלָאצוצמורַא ךיז זיולב טינ טייקכעלגעמ ַא

 -לָאװרַאפ ַא ןרעוו ,םדוק ,ףרַאד רע ,ללכה ,גנוטייצ רעד ןופ גנובעגסיורַא רערעט

 רע זַא ,וצ-רעטעּפש טשרע ןוא ,טנענַאןטנעמענָאבַא ןַא ,רעלמַאזטלעג ַא ,רעט

 רעד ןרעוו ןענעק רע טעוװ ,ןרַאנימילערּפ עלַא יד טימ טעוװַארּפסעג ןבָאה ךיז טעוו

 -ָאמ םענעבעגעג םעד ןיא טלַאה ךַאז יד יו םערָאװ ש"אפ רעד ןופ רָאטקַאדער
 .ןריטקַאדער וצ סָאװ ָאטינ ןיא ,אליממ ,ןוא טפירש ןייק ָאטינ ךָאד זיא טנעמ
 ןייז ןליפרעד ןענעק רע טעוװו ,סיפ יד ףיוא גנוטייצ יד ןלעטשקעװַא טעוװ רע זַא

 ,רָאטקַאדער ןופ עיצקנופ-טּפיוה

 וצ טניואוועג זיא רע ,ּפָא טינ ןיקסווָאנַאי ,ש ןקערש ןטייקירעוװש עלַא יד

 טסייוו רע ,"דניירפ רעטעברַא  ןטימ ענענייא סָאד טַאהעג טָאה רע .תורצ עכלעזַא

 ןיא ץלַא ןָאט ,ךרּפ-תדובע ?כ ןָאט טניימ ןַאנרַא ןשיטסיכרַאנַא ןִַא ןריטקַאדער זַא

 .טנכערעגניירַא עיצידעּפסקע יד וליפא עיצקַאדער רעד םורַא ,עיצקַאדער רעד
 ,"לניופ רעיירפ , ןייק טינ רעמ ןיוש זיא רע ,סיוא ךיז טקירד רע יוװ ,םגה

 ךָאנ רע ןיא ,רעדניק ייווצ ןופ עטַאט ַא ,?ּפוטמ-לעב א ,ןַאמ-עילימַאפ ַא זיא רע
 ןקידמערוטש ןוא עיגרענע רעקידנזיורב טימ ,ךיז ןסיגרעבירַא םוצ זיב ,לופ ץלַא

 .ןַאקלואוו ןקידנעיײּפשרעייפ ַא ןופ תוחוכ ענייז ייב ךָאנ זיא רע .םזימיטּפָא
 -נײרַא ךיז טיירג זיא רע ,ןלעטשּפָא טינ תודבכה ענייק רַאפ ךיז טעוװו רע

 רע ,ןטפערק עכעלפעשסיואמוא ענייז ןיא טביילנ רע טעברַא רעד ןיא ןפראוואוצ

 רע טעוװו טייקטקישענ ןוא טעּפמיא ,םיילפ ,טומ ןייז טימ ,ןעמוקייב ץְלַא טעװ

 .ןעגנולביורטש ןוא םילושכמ עֶלַא ןקיטייזַאב טעװ רע ,טגעוו עביוט יד ןכערבכרוד

 ןעָארק עשיטסימיסעּפ עלַא סיעכהל-וצ-ףיוא ,טפירשנכָאו יד ןטכירפיוא טעוו רע

 -עגנָא סָאװ ןזייו טעוו רע .גנַאנרעטנוא םענעלַאפרַאפ ריא ןנעוו ןעקַארק סָאװ

 .ןָאטּפיוא ןענעק ןבעל ןוא בייל טימ טייקנבעגרעביא ןוא טעברַא עטגנערטש

 טסַאג םענעביוהעג ַא ןוא טסַאנ ַא ,תועדה ?כ5 ,יקסוװוָאנַאי ,ש זיא לייוורעד

 ,רעטַאעטרעילַאט ןיא םינּפתלבק ַא םיא ןעמ טכַאמ .םינּפ-תלבק ַא ךָאד טמוק
 ,לדָאנ ןוא רעש ןופ "ךמע , ןענייז סָאד רעבָא .םלֹוע רעשּפיה ַא טמוק סע

 -נענילעטניא עשיטסיכרַאנַא עקידשדוק-תבש יד .ךָאו רעצנַאג ַא ןופ ןסָאנעג ןוא

 טימ תונובשח עטלַא ןבָאה ייז .טײקנזעװּפָא ריא טימ טצנַאלג ןוא טנייש עיצ

 וצ טוס א ןיא טינ ןענייז ייז ןוא ןיקסװָאנַאי ןופ ןסורדרַאפ ןוא ןיקסווָאנַאי

 ,ענייז סרענגעק עטנשקערַאפ ,עטרעטיברַאפ ןביילב ייז ,ןטעברעביא ךיז ןוא ןעמוק

 .ש זַא ,ללכב ןטלַאה ייז .ןָאדנָאל ןיא גלָאפרעד ןייז ןבעגרַאפ טינ םיא ןענעק ייז

 ןה ,טייקנעקנַאשַאב רעכעלטנייוועגרעסיוא ןייז טימ סיוא טינ טמענ יקסווָאנַאי

 ןייז טימ םלוע םעד טמענ רע טרעיינ ,טסילַאנרושז ַא יו ןה ןוא רענרער ַא יו
 ןלעװ טינ ןטלָאװ ייז ,"שינעסיירנייא  רעקידהּפצוח ןוא טייקוויסערגַא ,טייקיצַארט

 רעד-טָא ,רע זַא קנַאדעג םעד ןוָאלוצ טינ ןענעק ייז ןוא ,דומע םייב םיא ןעז

 -ַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןָאנביוא םעד ןעמענרַאפ רָאנ לָאז ;"רעסיירנייא,

 ...טנעװַאב סקירעביא טינרָאג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,גנונעוו

 -ַאב רע .,גנולמַאזרַאפ-םינּפתלבק רעד ףיוא עדער ַא טלַאה יקסוװָאנַאי .ש

 -ַאּפָארּפ, ןַא ,ןעגנוגייצרעביא ענייז טימ ןְפָא ןעמוקוצסיורַא טסיידד גונענ טציז



 2929 ןפַאש ןוא ןפמעֶק ,ןבעל ןײז --- יטסװַאנַאי .ש

 טרעיינ ,גנונעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד סטונ ןייק טינ טוט ?טַָאט רעד עדנַאג

 ,ןדָאש ליפ טוט טרעקראפ

 ןָאדנָאל ןיא ךעלדנימ טכַארבעגסױרַא רע טָאה ענייז ןעקנַאדעג עקיבלעז ידו

 ןיא ,םערָאפ רעטרעדלימעג ַא ןיא ,ךעלטפירש ךיוא ןוא ןעמוקפיונוצ יד ףיוא

 ןפורענסיורַא ןטרָאד ןבָאה ענייז ןעגנורעסיוא עקיזָאד יד ,."דניירפ רעטעברַא,

 ןזָאלרַאפ וצ טמיטשעגוצ רע טָאה ריא תמחמ ,עיציזָאּפָא עשּפיה ַא םיא ןגעק

 תוביס:טּפיוה יד ןופ ענייא ןעווענ זיא סָאד ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוק ןוא ןָאדנַאל

 טָאה רע רעכלעוו טפירש ַא ,"דניירפ רעטעברַא , םעד רַאפ רעפייא ןייז סָאװ רַאפ

 אזא וצ ןרָאװעג טליקענּפָא ןיא ,ןעגנוגנערטשנא ןוא תוחוכ ליפ רעייז ןעקנַאשעג

 .ןעיצוצקירוצ ךיז טיירג ןעוועג זיא רע זַא ,דַארג

 קרָאיוינ ןיא ןסָאנעג יד זַא ,ןעקנעד ןיקסוװָאנַאי .ש טכַאמעג טָאה סָאװ

 -ברוד רעמ םזיכרַאנַא םעד ןעמענ ,רעקידבשוימ ןענייז ,טמיטשעג שרעדנַא ןענייז

 ןיא סע .טינ ךיא סייוו --- ,רענָאדנַאל יד יווװ קיניזטסואווַאבליצ ןוא טכַארטעג

 םעד טימ ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רענענייא רעד טעמכ ןעוועג ןטרָאד ןוא ָאד ךָאד

 עקיבלעז יד ןופ ןעמוקענ ךָאד ןענייז ייז .טנורגרעטניה ןשיגָאלָאעדיא םענעגייא

 רעלַאקידַאר רענענגייא רעד ףיוא טעמכ ןניוצרעד ךיז ןוא ךעלטעטש ןוא טעטשי

 :ָאמ ןוא ךעלטעלב-נולפ ןופ בור'ס ןענַאטשַאב ןיא סָאװ ,רוטַארעטיל-עיצַאטיגַא

 .ןרושָארב ערעג

 טינרָאג ןסָאנעג עטלמַאזרַאפ יד ןופ לייט ןטסערג םעד זיא עדער ןייז

 -ָארּפשעגסיױא ןפַאשענ ןיוש ךיז רע טָאה טירטפיוא ןטשרע ןופ ,ןרָאװעג ןלעפעג

 ,סרענגעק ענעכ

 סרענגעק ךיז ןפַאשנייא ןיא הירב רעסיורג ַא ןעוועג יקסווָאנַאי .ש זיא ללכב

 ,םיאנוש וליפא ןוא

 ןופ גנַאנרעדנַאנופ ןייק ןיא עקידנזעוונָא יד ןופ גנורעטסייגַאב רעד ענונב

 -סיוא טינ טָאה עדער ןייז זַא ,וצ ןיילַא טיג יקסווָאנַאי .ש .ןַארַאפ טינ ןעגנוניימ

 -קַאט רעשיטסיכרַאנַא רעד ענונב ןעגנוקרעמַאב עטכַארבעגסױרַא ענייז .ןעמונעג

 ןענייז סָאװ ,ןסָאנעג עטסרעמ יד ייב תודגנכ עקרַאטש ַא ןפורעגסיורַא ןבָאה ,קיט

 ,טמיטשעג שירָאטנוב ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא

 -יײרּפ ןופ ןדָאטעמ יד ןסַאּפוצ זומ עמ ןַא ,ןעוועג-ספות טָאה יקסווָאנַאי .ש

 עריא ןוא גנובעגמוא רענַאקירעמַא רעד וצ לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא םעד ןקיד
 -עמַא ןפיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד ןופ טייהרעמ יד תעב ,ןדנַאטשמוא

 ,ןליםעג ערעייז טימ ,ןטכַארט טרַא רעייז טימ ;ךעלרעּפרעק זיולב ןדָאב רענַאקיר

 .עיצולָאװער טימ טרעגנַאװשעג טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןיא ןעוועג ץלַא ךָאנ ייז ןענייז

 ךיז ןבָאה ייז לייו ,ןיקסװָאנַאי ,ש ןייטשרַאפ וצ ןעוועג רעווש זיא ןסָאנעג יד

 ןשיווצ ,ןסיוטשנעמַאזוצ ,ןעננובייר יד ןוא .ערעפס-טימעג רעדנַא ןַא ןיא ןענופעג

 .ךעלדנעטשרַאפ ןוא ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג ןענייז ייז

 ןוא םענעגייא ןַא ןיא ידכ ,גניטימ-רעדילגטימ ַא ןרָאװעג ןפוררַאפ זיא סע

 ַא וצ ןעמוק ןעק עמ יצ ןעז ןוא ןעננוניימ טימ ןשיוטוצסיוא ךיז זיירק ןרעגנע
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 -טָאלּפ עניײמעגלַא ןַא ןפַאש וצ טייקכעלנעמ ַא ןבעג טלָאװ סָאװ ,שינעדנעטשרַאפ

 | | . ,םרָאפ

 רעקידנדיינש טימ ,טלקיװטנַא רעדיוו טייהננעלעג רעד ייב טָאה יקסווָאנַאי ,ש

 עויטַאנענ ןייז טלוב ץנַאנ טכַארבעגסױרדַא טָאה ןוא ןעקנַאדעג ענייז ,טייקרָאלק

 -קַאט רעשיטסיכרַאנַא רעקיטלָאמעד רעד ןופ עמנַאד "רעקילייח , רעד וצ גנולעטש

 | 0 ,"טָאט רעד עדנַאנַאּפָארּפ , ,קיט

 -וצ-םינּפתלבק םייב יו רענענייא רעד ,ךרעכ , .רוענ זיא טַאטלוזער רעד

 ןעוו ענ טינ זיא רע ,םיא טימ קימיטשנייא ןעוועג טינ ןענייז סרעעחוצ יד ,םוקפיונ

 .ןעגנומענַאב ענייז ןופ טייקיטכערעג רעד ןיא ןגייצרעביא ייז חוככ

 .ב

 עיצַאדיװקיל

 -עג עשיטסיכרַאנַא יד טלייטעג ןבָאה סָאװ ,ןלַאוטקעלעטניא לָאצ עניילק יד

 טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ עטיירב יד ןיא טשיױטנַא טליפעג ךיז ןבָאה ,גנוניז

 -עד ערעייז ןוא ןפור ערעייז ףיוא טייקטיירג רעטרַאװרעד רעד טימ ןפורענּפָא
 יד זַא טהנעטעג ייז ןבָאה רעבירעד ,ןּפיצנירּפ עשיטסיכרַאנַא יד ןופ ןעגנורירַאלק

 -וצ טינ ,ןטושּפ םוצ ךעלגנענוצ טינ זיא ןיימענלַא ןיא עעדיא עשיטסיכרַאנַא

 ,ןיטולחל ,ךיז ןעמ ףרַאד ןכל .רעטעברַא ןכעלטינשכרוד ןופ דנַאטשרַאפ ,ןפרַאש

 יסיורַא טינ טניול סע ,טפירשנכָאװ עדעלוּפָאּפ ַא ןבעוצסױרַא ןַאלּפ ןופ ןגָאזּפָא

 ןביילב וצ יוװ ייס טּפשמרַאפ זיא יז םערָאװ ,"?עמיטש רעטעברַא עיירפ,, יד ןבענוצ

 ןעמוקַאב טינ ךליהּפָא ןייק טעוװ יז ,"שינעטסיו רעד ןיא טפור סָאװ םיטש, ַא

 ףרַא7 סָאװ זיא ױזַא בוא .ןסַאמ-רעטעברַא יד ןֹופ תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא

 םענַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ואוו ,טפירש-שדוח ַא ןפַאש ףרַאד עמ ? ןָאט ןעמ

 -ַאֹּפ ןוא קימָאנָאקע ןופ ןטקעּפסַא עדייב עריא ןיא ,ענַארפ רעלַאיצַאס רעד ןופ

 ןשטנעמ וצ ןרילעּפַא טעוו סָאװ ,גנודנירגַאב עטפיטרַאפ ןייז ןנירק טעוװ ,קיטיל

 .ץנעגילעטניא רערעכעה ַא טימ

 .ַאב טָאה רע .גנומיטש עשיטסיטיפעד יד טָא טפמעקַאב טָאה יקסווָאנַאי .ש

 ןייז ףיוא ןסַאמ-רעטעברַא עטיירב יד ןעניוועג ןָאק םזיכרַאנַא רעד ןַא ,טּפיױה
 ןרייר טעוװ טסידנַאנַאּפָארּפטסיכרַאנַא רעד ןעוו ,ןעניוועג ייז טעװ רע ןוא טייז

 ןוא ,ןייטשרַאפ ןענָאק ייז סָאװ ,ךַארּפש ַא ןיא ייז רַאפ ןביירש ןוא ןסַאמ יד וצ

 -סירָארעט יד ןפרַאװרַאפ ןלָאז ןטסיכרַאנַא יד ,טלעטשענ רע טָאה גנידַאב א ךָאנ

 רָאנ ייז ייז ןקערש ,ןסַאמ עטיירב יד ןעיצוצוצ טָאטשנַא סָאװ ,ןדָאטעמ עשיט

 .גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ ייז ןביײרטרַאֿפ ןוא ּפָא

 עיצנעגילעטניא עשיטסיכרַאנַא יד ןיא ,טנכייצעגנָא לָאמ עבעלטע ןיוש יו

 ןפוא-ןיאב טָאה יז ןוא ,ןיקסוָאנַאי .ש ןגעק טמיטשעג שיטסינַאנַאטנַא ןעוועג

 רָאטקַאדער רעד ןרעוו ןוא ןייזהלודגל-הלוע לָאז רע זַא ןזָאלרעד טלָאװעג טינ
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 רעד ןופ רעבעגנָאט רעד ,אלימב ,ןוא ןַאגרָא ןשיטסיכרַאנַא ןקיצנייא םעד ןופ

 אה | - ,גנוגעווַאב

 -געק רעייז ןַא ,ןקיטכעדרַאפ ,טנורג ןָא טינ ,טנָאקעג ,ךעלטנגייא ,טָאה'מ

 וצ רוטּפ רעװענַאמ רעטריציטפיפָאס ַא ןעוועג זיא טפירשנכָאװ ַא וצ טּפַאשרענ
 ,ןַאגרָא רעכעלטנכעוו רערעלוּפָאּפ ןייק ןייז טינ טעוװ סע .יקסװָאנַאי .ש ןופ ןרעוו
 -נָארפ ַא טימ ,ןֹפָא ןייג וצ טָאטשנַא ,ןָאט וצ סָאװ ןבָאה טינ יקסווָאנַאי .ש טעוװו

 ,םורַא ןוא םורַא ,ךעלגעוורעטניח טימ ןעגנַאנעג רעסעב ייז ןענייז ,עקַאטַא רעלַאט

 ןגעק ןצעזוצסיוא סָאװ טַאהעג טינרָאג טָאה ,טייז ןייז ןופ ,יקסווָאנַאי .ש

 ,רעבָא ,טָאה רע ,טפירש-שדוח עכעלטפַאשנסיװ עשירערעלקפיוא ןַא ןבעגסיורַא
 ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא ,גנונעװַאב רעד רַאפ ךאז-סוסקול ַא זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג
 םעד רַאפ טטאשרעגנעהנָא עטיירב ַא ןנירק וצ עבַאנפיוא עקידנננירד יד טייטש

 ןעמוק טעוװו ךָאנרעד טשרע ןוא ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןשיווצ לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא
 ןענַאק ןלעוו ייז ואוו ,ןלַאוטקעלעטניא יד רַאפ טפירש ַא ןבעגוצסיורַא טייצ יד
 האנה סיורג ןבָאה ןוא תוריקח עקידנטלַאּפשרָאה ערעייז טימ ןייגליואוו ןזָאל ךיז
 ַא ןעוועג זיא יקסווָאנַאי ,ש .ןעגנופיטרַאפ ןוא .םילוּפלּפ עשיטערָאעט ערעייז ןופ
 ;שטנעמ-טעניבַאק ןייק ןעוועג טינ זיא רע ,רעבײרשקלָאפ ַא ןוא רענדער-סקלָאפ
 ַא ןיא ןרַאּפשרַאֿפ וצ ךיז ןרענ ןבָאה סָאװ יד ןופ רענייא ןעוועג טינ יא רע

 ,ןבעל ןוֿפ זיורבעג ןוא ךָאקענ ןיא ,ןסַאמ יד ןשיווצ ָאקווד .םערוט-ןייב-טנַאפלעה

 .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו ,טנעמעלע ןייז ןיא טליפעג ךיז רע טָאה

 וצ ,לוטיב טימ זיולב טינ ,טכַארַאפ טימ יוװ טוג ױזַא ןגױצַאב ךיז טָאה רע

 -רַאפ ךיז ,ןבעל ןופ ןפיולטנַא ןלעוו ןטלָאװ סָאװ ,ןטנעגילעטניא ?םינלטב ,. יד

 ןיא ןעלנערּפ ךיז רעדָא ,"ךיז רַאפ תבש ןעװַארּפ , ןוא לקניוו ַא ןיא ץעגרע ןקור

 .ץלַאמש ?ןשיטנענילעטניא , םענענייא

 -ַאכ ןייז רמערפ ןעוועג זיא שינעלקנעווק --- ךיז קידנגיילרעביא גנַאל טינ

 -רעטנוא יד רערעווש סָאװ .טעברַא רעד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז רע טָאה ,רעטקַאר

 ,עיציזָאּפָא יד רעסערג סָאװ .ןעוועג םיא רַאפ יז ןיא רעקידנקָאלנָא ןילַא ,גנומעג

 יױזַא טַאהעג טָאה רע .טליפעג ךיז רע טָאה רעטכַאוװעגפיוא ,רעטקיטומרעד ןץילַא

 -ונַאל ןעוועג םיא ןיא טכעפעג ַא ןָא .ףמַאק-ןעעדיא ןַא ,טיירטש-רעטרעוו .ַא ןרעג

 | ,קילייוו

 ןעוועג זיא ,ןָאדנָאל | ַאפ רַאפ ןָא טינ רע סָאװ ,ןוויטָאמ יד ןופ רענייא

 ןגיוצעגסיױרַא . ןבָא = ענַאגרָא ערעייז טימ ןטַארקַאמעד-פַאיצַאס יד סָאװ ,סָאד

 ;עמעוו טימ טַאהענ טינ רעמ טָאה רע ,קרָאי-וװינ ןייק דעבירַא ןוא ןָאדנַאל ןופ

 ,ןריזימעלָאּפ-ןנירק ֹוצ ךיז

 סשח ןבענעגוצ ןיקסוװָאנַאי ,ש טָאה ןלַאוטקעלעטניא יד ןופ עיציזָאּפָא יד
 טלָאה טָאה רע ,יז טיײטשרַאפ רע יו ,טעברַא רעד טימ ןייגוצנָא טרילומיטס םיא

 ןוא ןפמעק ,ייז טימ ןעלגנַאר ךיז ,סעבַאנפיוא ערעווש ןעמענרעטנוא וצ טָאהעג

 זַא ,טייהנגעלענ רעדעי ייב טנָאזעגסױרַא סע טָאה ןוא ,ןטלַאהעג טָאה רע ,ןגיז

 ,םילושכמ .ןקיטייזַאב ,ןעגנורעטש ןעמוקייב טניימ טרָאװ ןופ טשּפ ןלופ ןיא בע

 ןגעס ןעלטימ ערשכ טימ ןפמעק ,געוו ןופ רענייטש-גנולכיורטש ןעמַארּפָארַא
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 ,ןוחצנ טימ טניױרקַאב ףוס םוצ ןעמוקסיורַא ןוא ,םיאנוש ןוא ןרענָאיציזָאּפָא

 -ָארּפ ןרָאפעגסױרַא ןיא רע ,דנַאל ןרעביא רוט ַא ןעמונעגרעטנוא טָאה רע

 ןוא קיטקַאט רעשיטסיכרַאנַא ןוא םזיכרַאנַא ןופ ןעגנוסַאפפיוא ענייז ןרידנַאגַאּפ

 גנואיינַאב רעד רַאפ ןעלטימ-טלענ עקיטיינ יד ןפַאש ןעז ,טייצ רענענייא רעד וצ

 זעמעוו ,רעצעז-רעטעברַא יד ןלָאצַאב ,לכ םדוק ,טזומעג טָאה עמ ,ש"אפ רעד ןופ

 טָאה עמ סָאװ ,בוח ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טעברַא רַאפ קידלוש ןבילבעג זיא'מ
 עקידרעטייוו סָאד ןרעכיזרַאפ וצ דנָאפ ַא ןפַאש רע טייג וצרעד .,ןקוליס טזומעג

 ,טפירשנכָאו רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ ןעניישרעד ערעלונער

 -יורט רעטרעטסיײגַאב ןוא רעטעברַא רעכעלדימרעדמוא רעד ,יקסווָאנַאי .ש

 .ןעננוטסעמרַאפ ןוא סעיציבמַא עסיורג טימ געוו ןיא ןזָאלעגסױרַא ךיז טָאה ,רעמ

 טימ ןָאט סע טייג רע .םזיכרַאנַא ןרַאפ עקירעמַא עשידיי יד ןעמעננייא טייג רע

 ןייז ןיא סָאד ןוא ,סָאמ רעקידנגינעג ַא ןיא טגָאמרַאפ רע סָאװ ,רעוועג םעד
 ןייי ,םזיכרַאנַא ןופ שטייטסיוא ןייז ןופ טייקיטכיר רעד ןיא טייקטנייצרעביא

 רע-עווש ַא יו ּפָארַא ךיז טזָאל סָאװ ,טנעמוגרַא רעשינָאל ןייז ,טרָאװ קידרעייפ

 ךייוו ,ףלח ַא יו ,רעפרַאש ןייז ,ןטנענָאּפָא ענייז ןופ ּפעק עּפמעט יד ףיוא רעמַאה

 .םזַאקרַאס רעקידנסייב ןוא

 ןפירגַאב ךיילג טָאה רע .,ןרָאפרַאפ טינ גרובסטיּפ ןֹופ רעטייוו רעבָא זיא רע

 ןֶא ,טייצ רעקידנסַאּפ רעד רַאפ ,טלייאעג וצ ןעמונעגרעטנוא רע טָאה רוט םעד זַא

 ,גנוטיירגוצ רעקיטיינ רעד

 רעד ןיא ןעלטימ-טלעג ןוא רעגנעהנַא ןכוז ןייג וצ טָאה ןעניז ַא רַאפ סָאװ

 ןוא סיורנ ַאזַא ,קרָאיהינ !טרירַאבמוא טייטש ָאפונ קרָאי-וינ ןעוו ,"דמערפ ,

 סָאד  ןֹופ ןבייהנָא ףרַאד עמ ,טעברַאַאבמוא זיא ,עדנַאנַאּפָארּפ רַאפ דלעפ טיירב

 ,גנובעלפיוא רעד ןיא וויטַאיציניא יד זַא ,ןעווענ-ספות לענש טָאה רע ."עטנעָאנ

 ,רעטנעצ ןופ יו שרעדנַא טינ ןעמוק ףרַאד גנוגעװַאב רעד ןֹופ גנוריזיוויטקַא

 -ָאלשרַאפ , רעד ןופ טינ ןוא קרָאי וינ ןקיכַאװ םעד ןופ ,עילָאּפָארטעמ רעד ןופ

 יד ןייז טינ רעבָא ,ןנלָאפוצכָאנ ,ןָאטוצכָאנ לנוסמ זיא סָאװ ,ץניווָארּפ ?רענעפ

 עיצַאטימיא ןריטסיזקע סע זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה רע ,ןירעייגסיורָאפ יד ,ןירעריפנָא

 ןיא טרעוו סע סָאװ ,דנַאל ןופ טעטשטּפיוה יד ,םיכרכ יד ןענייז סָאד ןוא ןטקנוּפ

 ןוא טעטש ערענעלק יד ןופ גנורעקלעפַאב רעד ןופ טכַאמעגכָאנ טרעוו ,ןָאטעג ייז

 ןוא חטש-ךַאלפרעביוא ןצנַאג ןרעביא ןזיירק יד ךיז ןעיינעצ רעטנעצ ןופ ,םיבושי

 .קעה ןטסטייוו ,ןטצעל ןיא שזַא ןָא ןעמוק
 :טביירש יקסווָאנַאי .ש

 עשיטסיכרַאנַא יד ןבעלפיוא טינ טעװ סע זיב זַא ,ןעזעגנייא דלַאב בָאה ךיא;

 רעד ןופ סעקידתושממ סָאװטע ןטרַאוװרעד טינ ןעמ ןָאק קרָאי-וינ ןיא גנוגעווַאב

 ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , רָאי קיצנַאװצ עטשרע יד , ,יקסוָאנַאי .ש) "ץניווָארּפ

 : .(1928 'טקָא ןט26 ,ש"אפ
 טכירַאב ןיימ ןבעגעגּפָא בָאה ,טרעקעגנקירוצ דלַאב ךיז רעבירעד בָאה ךיא,

 ַא טָאטשנַא םלוע-תיב ַא ןענופענ בָאה ךיא זַא ,טנָאזעג ייז ןוא עּפורג רעד וצ

 ,(טראד) ."ננונעווַאב
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 .קרָאידוינ ןיא עיצקַא עשירעוטפיוא עסיורג ַא ןבייהנָא ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאד

 םיא וצ עיציזָאּפָא יד ,טינ ךיז ןבייה טנעה יד .טינ סעּפע סע ךיז טוט ָאד רעבָא
 םיא ןלָאז סָאװ סרעקיטַאּפמיס רעדָא סרעגנעהנָא גונעג טינ טָאה רע ,קרַאטש וצ זיא

 ,םזיטיפעד ןוא עיטַאּפַא ןופ ּפמוז ןופ ןנַאװ-סגנוגעװַאב םעד ןּפעלשסױרַא ןפלעה

 .ויסַאּפ גנַאל ןביילב טינ ןָאק רע ,השעמה שיא ןַא ךָאד ןזיא רע רעבָא

 ןעשטּפָאט טינ ןפוא םושב ,ןעמ ףרַאד ךיז ןריר רעבָא ,ןיהַא רעדָא רעהַא רעדָא

 סָאװ ,יירעקורד יד ןפיוקרַאפ לָאז עמ ,גאלשרָאפ ַא רע טכַאמ .ץַאלּפ ןייא ףיוא ךיז
 ןיילק יװ .טנער טלָאצעג טָאה עמ ןכלעוו רַאפ ,רעלעק ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 ,ןעוועג סע ךָאד ןיא עבַאגסיוא ןַא רעבָא ,ןעוועג טינ ןיא טלעג-חריד ןופ עמוס יד

 עוו יירעקורד יד ןפיוקרַאפ טעוװ עמ זַא .הסנכה ןייק טינ זיא עבַאנסיוא ןַא ןוא

 רעטסיזמוא ןַא ןופ ןרעוו רוטּפ טעוו עמ :סָאש ןייא טימ ןעלנייפ ייווצ ןפערט ןעמ

 ןלָאצּפָא רעטלעג הריכמ רעד ןופ ענעמוקַאב יד טימ ןענָאק טעוװ עמ ןוא ;האצוה

 ,תובוח יד ןופ לייט ַא

 עיסימ סיקסװאנַאי .ש טייג ױזַא-טָא .ןעמונעגנָא טרעוו גַאלשרָאפ ןייז

 רעד ןופ "רָאטַאדיװקיל , רעד רע טרעוו קידנליוװ טינ .ץַאזנגעק ריא ןיא רעבירַא

 -מוא יד רעבָא ,ש"אפ יד ןבעלפיוא ןעמוקעג זיא רע .גנומענרעטנוא רעצנַאג

 ,היוול ריא ֹוצ ןייג רָאנ ףרַאד רע זַא ,ןָאטעג יירד א ױזַא ךיז ןבָאה ןדנעטש

 ןַא ןָא ...דרע עטעּפָאל ַא ןפרַאװאוצ ךיוא ןיילַא ןוא הרובק ריא ןעניואווייב

 דסױרַא סיינ ַא רעביא לָאמַא יז ָאד ןענייז ןסנַאש ַא רַאפ סָאװ יירעקורד רענעגייא

 יז םיג עמ זַא זײװַאב ַא ןעוועג זיא ףױקרַאפ-יירעקורד ןופ טקַא רעד ! ןבענוצ

 קירוצ ןלעטש ,ןטכירוצפיוא זיא סע ןעוו יז גנונעּפָאה עדעי טבָארגַאב עמ ,ףיוא

 | ,סיפ יד ףיוא

 -עג ,ךעבענ ,ךיז טָאה יז ,ןרָאי-רעדניק ערעווש רעייז טַאהעגנ טָאה ש"אפ יד

 ירַאר עשיאייטרַאּפמוא ןַא יו טעדנירגעג יז טָאה עמ ,טעּפישזעג םיוק ,טרעטַאמ

 "ער יירד טַאהעגרעביא יז טָאה רָאי ןּפַאנק ַא ןיא ,1890 רָאי ןיא טפירש עלַאק

 1898 גנילירפ ןיא טשרע ןוא ,טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה רעמוז בייהנא ,ןרָאטקַאד

 ןיא רימ ןעייטש טציא .החלצה ןָא רעבָא ,ןבעגסױרַא ןעמונעג קירוצ יז ןעמ טָאה

 ,םינמיס עלַא טיול ,ןזיועגסיוא טָאה סע יװ ,לָאמ סָאד טָאה יז ןוא -- 8

 .ןּפַאכ ןענָאק טינ קירוצ ןיוש םיא יז טעװ רעמ זַא ױזַא םעטָא ריא טכיוהעגסיוא

 .טוּפַאק ןעוועג יז זיא זָאננָארּפ ןוא זָאנגַאיד ןשירָאטקָאד םעד טיול

= 

 ? ןסע חוכמ זיא סָאװ ? לכאנ המ ר

 רעד טָא רַאפ ןגָאלשעגכרוד ךיז עילימַאפ ןייז ןוא יקסװָאנַאי .ש טָאה ױזַא יו
 ? עיצַאדיוװקיפ רעד ןופ טייצ

 ןסָאנעג יד ןופ רענייק טָאה ,גָאטייװ ןוא סָארדרַאפ טימ ,רעביא טינ רע יו
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 ןופ טרעדָאפעגסױרַא םיא טָאה עמ .עגַאל-הנויח ןייז טימ טריסערעטניא טינ ;ךיז
 ,רָאטקַאדער .ַא ןופ עלעטש רעקיטרַאפ טשרעּפמַאלק ַא ףיוא ןפורעגסיורַא אנא
 טעטכילפרַאפ ןליפ ךיז רעבָא ,"םעדיוב ַא טזָאלעגסיוא, ךיז טָאה םעלַא םעד-ןוֿפ ==
 -ימ טימ ,ןטסרַאטנעמעלע םעד טימ יב-שטָאכ עילימַאפ ןייז ןוא םיא .ןגרָא ,זַאפ וצ
 טפָא ץנַאנ ןייז ןעק "?הק , רעלַאקידַאר רעד .טינ סָאד --- ,שינעמוקסיוא :רע עלא ַאמינ
 -ןסיוועג ןייק קידנבָאה טינ ,דלוש ןייק ייברעד קידנליפ טינ ,ןלזג רעשּפיה :ץינַאנ יַא
 טימ םיא ןעגנערבּפָארַא םעד רַאפ ךעלטרַאװטכַאר ַאפ ןיא רעוו םע רָא .שינעגָאלפ
 זיא יז ,טפַאשרעּפרעק ענעמואוושעצדזיול ַא ןיא יז .רעבָא .עּפורג יד ?:עילימַאפ ןייז
 ,ןענָאמ וצ סָאו ןוא ןעמעוו ןו אני ,ןָאזרעּפ עשידירוי .ןייק.םִינ

 ט-רעפטנערַאפ טָאה רע .ןבעגעגנ הצע ןַא ךיז יוו-טינדיוו טָאה יקסרָאגַאי שי |
 .ןעוועג טינ זיא סָאװ ,ןפוא ןַא ףיוא ןוא ?ודנ קחודב "? לכאנ המ,, ןופ ענַארּפ יד
 ,טײקמַאזכַאװ-ןסיװעג ןוא ןליפעג ענייז טיול ,אכרפ ַא ןָא

 -ָאמ ןייז .גנולדנַאה ןייז רַאפ גנורעלקרעד ענעגייא ןייז ןעננערב ןלעװ רימ
 טכיל טפרַאװ יז לייוו ,קיטכיוו זדנוא רַאפ זיא עיצַאטערּפרעטניא ןוא גנוריוזיס
 ןעלמַאז ןייז ןעניז ןיא.ןבָאה רימ .ןבעל ןרעטייוו ןייז ןיא דָאזיּפע ןטייווצ ַא .ףיוא
 -רעטנוא ןַא ,ןרַאומעמ רעדָא עיפַארגָאיבַאטױא דנעב יירד ןבעגוצסורַא ףיוא טלעג
 - ןעוועג זיא עמוס עטלמַאזעגפיוא יד .ןריפוצכרוד ןזיוװַאב טינ טָאה רע סאו גנומענ
 ;יא יז זיא ךָאנרעד ,דנעב עלופ יירד ןופ ײרעבעגסױרַא יד ןריטנַאניפ וצ ןיילק וצ
 רענעגנולענמוא ןַא ןיא ןרָאלרַאפ נלענ סָאד טָאה רע .ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןצנַאג
 -עגלַא ןופ רָאי ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא סָאד .עיצַארעּפָא רעלעיצנַאניפ-וװימַאלוקעּפס
 "םיבד-תרצ , ַא ןעוועג זיא סע זַא ױזַא ,דנַאל ןיא עיסערּפעד ןֹוא ךַאדק םעניימ

 עסיורג ,ןרָאלרַאפ טלָאמעד ןבָאה עלַא .עּפַאנק ַא רָאג ןעוועג ןיא המחנ יד רעב
 ךיוא ךיז טָאה ?עלַא יד ןשיווצ ,טכַאנ ךרוד ןרָאװעג טשיװועגּפָא ןענייז םנגעמרַאפ
 -ַאּֿפ עטרָאּפשענּפָא ענענייא ענייז ןרָאװעגנָא טָאה רע .יקסווָאנַאי שי ; ןענופעג)
 :טלַאה רימ רעבָא .ןבעגעג םיא ןבָאה ןטנַארעמונערּפ יד סָאװ .יד ךיוא ןוא רעלָאד
 | י ,דָאזיּפע ןטשְרע םייב

 לסיבַא ךיז טימ טכַארבעגטימ רע טָאה ןָאדנָאל ןופ ןעמוקענ זיא רע ןעוו
 טקישעגרעביא טַאהעג ןבָאה ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןופ ןסָאנעג יד .סָאװ ,טקעג
 ענייז ןופ עירעס ַא םערָאפ-ךוב ַא ןיא ןבענוצסיורַא ףיוא ןָאדנַאל ןייק םיא וצ
 טכעלטנפערַאפ טָאהעג טָאה רע סָאװ ,םזיכרַאנַא ןוא .םזילַאיצַאפ ןגעוו ןעלקיטדַא
 רָאֿפ יד טָא ,םיא ןריטקַאדער ןייז ןופ רָאי עכעלטע יד ןיא "דניירפ-רעטעברַא; ןיא
 ,רעדניק ןֹוא בייוו ,ךיז רַאפ גרַאװנסע ןפיוק ףיוא ,טּושּפ ,טצונרַאפ רע טָאה רַאלָאד
 / טינ שרעדנַא ךיז טָאה רע ,טיונ ןופ לַאפ רעכעלטנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא סע
 ,ןפלעה טנעקעג

 םעד ןגעוו טביירש-רע סָאװ טָא
 זיא גנולדנַאה ןיימ זַא טסואוועג בָאה ךיא זַא ,ָאד ןרעלקרעד זומ ךיא,

 ןייז רַאפ ךיז ןצונַאב טינ רָאט רענייק זא ,קנעד ךיא .עטקערָאק ןייק ןעוועג טינרָאג
 ריתמ סע ךיז בָאה ךיא .,ענייז טינ ןענייז סָאװ ,רעטלעג טימ ךיורבעג םענעגייא
 -עג ךיא בָאה בגא .,.ןפלעה טנעקעג טינ שרעדנַא ךיז בָאה ךיא לייוו ,טכַאמעג

4: 
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 ,(ןעניישרעד טפרַאדעג טָאה סָאװ) ךוב םעד ןופ רָאטיױא רעד ךָאד ךיא ןיב ,טנכער
 סע ךיז בָאה ךיא ,רוציקב ,גנונױלַאב ןיימ ןגירק וצ טקיטכערַאב ךָאד ךיא ןיב
 .(=*"ןבַאמטוג ןענעק סע וצ-רעטעּפש לעװ ךיא סָאד ,רעכיז קידנעייז טכַאמעג ריתמ

 טלָאװעג ,ןייצ יד טימ טצירקעג ןוא ףלָאװ רעד ןענַאטשעג זיא םיא רַאפ
 סָאװ ,ןעלטימ עלא טימ .ךיוא ןייֵלַא םיא ןוא בייוו ןייז ,רעדניק ענייז ןקוצרַאֿפ

 ַאַא ןבָאה ןעק רע ןוא ,ןבירטרַאפ ףלָאװ םעד רע טָאה ,טנָאמרַאפ טָאה רע

 רע ןעוו ? גנומַאדרַאפ ןופ ןייטש ַא םיא ןיא ןפרַאוװ ןענעק וצ יו ץרַאה ןרענייטש

 ,טלעג םעד וצ טינ ךיז טריר ןוא ןרעו טרעגנוהרַאפ רעדניק עכעלבייל ענייז טזָאל
 -וצ ,ה"ד ,ךוב ַא ןבעגסיורַא ןופ קעווצ םעד רַאפ ןרָאװעג ןבענענ םיא זיִא סָאװ

 רעשינָאלָאעדיא ךָאנ ןצכעל סָאװ ,ענייז רעדניק עקיטסייג יד רַאפ זייּבש ןלעטש

 טמאדרַאפ טינ ןעד רע טלָאװ ,טרָאו ןשיטסיכרַאנַא םעד ךָאנ ןרעננוה ,גנורענ

 יז ןרעגנוה ןזָאל :ןעװעג זיא עמעליד יד !? תעד-רב רעטָאפ ןדעי ןופ ןרָאװעג

 ןענעק ,עקירעגנוה קיטסייג יד ,ה"ד ,ענעי זַא ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא ? ענ עי רעדָא

 טשרעהעג טָאה סָאװ טיונ יד יו ,קידנננירד יױזַא טינ זיא טיונ רעייז ,ןטרַא ואוצ

 ,טײקטקערָאקמוא ןא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא ָאד ביוא ןוא ,דניזעגזיוה = ןיא

 -רַאפ רע ןעוו ןוא ,עכעלבעגרַאפ ַא רעכייז יז זיא ,גנולדנַאה ןייז טנכיײצַאב רע יו
 -רַאפ ַא ןעגנַאנַאב רע טלָאװ ,ןרעננוה רעדניק יד טזָאל ןוא ץרַאה ןייז טרזכא

 | ,דניז עכעלבעגרַאפמוא ןַא ,ןכערב

 ,רַאפרעד רעבָא ,רעכרַאה ,טייז ןייא ןופ ,ןעוועג זיא דָאזיּפע רעטייווצ רעד

 ךעלטנגייא -- ,טלעג עטױרטרַאּפנָא סָאד לייוו ,רעדלימ ,טייז רעטייווצ רעד ןופ

 עג ןבָאה סָאװ ,רעכיב-ןרַאומעמ ענייז ןופ סרעפיוק יד ןופ טריסנַאװדַא טלעג

 ןיא -- ,טינ טריסַאּפ לושכמ רעד ןעוו ,ןענישרעד ןטלָאװ ןוא ןעניישרעד טפרַאד

 טרעיינ ,ןצונ םענענייא רַאפ ןראװעג טכיורברַאפ טינ ,ןרָאװעג ןבעגעגסיוא טינ

 -ַאער ןענעק וצ גנוטרַאװרעד רעד ןיא ןֹוא הנווכ רעד טימ ןרָאװעג טריטסעווניא

 רעשירענעלרַאפ רעד ןופ ריפכרוד םעד ןכעלנעמרעד טַײָאװ סָאו ,חוויר ַא ןריזיל

 | ,גנומענרעטנוא

 לַאפ ןטשרע ןיא .שינעיילסיוא ןופ טקַא ןַא ןעוועג סע זיא ןלַאפ עדייב ןיא

 םעד ןבענוצּפָא לַאפ ןטייוצ ןיא ,ןרק םעד ןרעקוצמוא סולשַאב ןטסעפ םעד טימ

 .ףדוע ןַא טימ ןרק

 סיֹורָאפ ןיא ןפָאלרַאפ רימ ןענייז דָאזיּפע ןטייווצ םעד טא ענונב רעבָא

 .קעשטימס א טימ רָאי קיסיירד רעביא

 ,1808 ןטימ ןיא רימ ןעייטש לייוורעד

 ,ט"טּפ ,"עמיטש רעטעברַא עײרפ, רָאי קיצוַאװצ עטשרע יד א ,* .ש (*
 | .1928 יטקָא 6
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 רימ רעד טימ .ץיעז ַא -- גנוכוזרעטנוא

 זיא ,םיא ןגעק זיא עיציזָאּפָא יד קרַאטש יוװ ןעזענ טָאה יקסווָאנַאי .ש ןעוו

 ,תישארב ןֹופ ןבייהנא ?ענָאיצַאזינַאנרַא ףרַאד רע זַא ,סולש םוצ ןעמוקענ רע

 א ןפַאש ןיילַא ןומ רע ,ןּפורג עקידנריטסיזקע יד ףיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןעק רע

 -לקַאװמוא רעבָא עטלייצעג ענייז ןופ ןײטשַאב לָאז סָאװ ,"גנוטסעפ-לַאנַאכרעּפ ,

 -פיוא סעּפע החוכב ןייז רע טעוװ ייז טימ .סרעגנעהנַא ענעכָארּפשעגסיױא ,עקיד

 | | .ןָאטוצ
 /רעיינ, רעד ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה יז .עּפורג ַאזַא טעדנירגעג טָאה רע

 -ַאב רעד ןיא "עננוי , יד טימ ,"רוד רעיינ , אקווד טרעיינ ,רוד רעגנוי טינ ,"רוד

 ץ;רעייז ןיא םערטסקע ֹוצ ,קיציה וצ ןוא קישאר וצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,גנוגעוו

 ,טפמעקַאב םיא ןבָאה ייז .טַאהעג טינ ?תיב-םולש , ןייק רע טָאה ,ןדָאטעמ-ףמַאק

 ."ךעלגניי, יד ןפורעג ייז טָאה רע ,לוטיב טימ ייז וצ ןטלַאהרַאפ ךיִז טָאה רע ןוא

 ןעמ ףרַאד .עיצַאזנַאנרַא ענעגייא ןַא העש רעקידלזמ ַא ןיא ןיוש רע טָאה

 ןייק ןופ טינ ,לַאטעמ ןבָארג ןופ טכַאמענ ןענייז ןשטנעמ ,ןָאט ןעמענ סעּפע ךדָאד

 יז ן-עוו ,ןָאט סעּפע ןָא ןניל ייז טזָאל עמ זַא ,רעבליז ןייק ןופ טינ ןוא דלָאג
 | .טרעװַאשזרַאפ

 טקנוּפ ,טעברַא לקיטש ןייפ ַא "הנוילע החנשה , יד ,שממ ,וצ םיא טקיש

 ראוו ,ןָאדנַאל ןיא ןעגנורַאפרעד ענייז טיול ךיוא ןוא ךָאנ קַאמשעג ןייז טיול
 -עט יד ףיוא ניוא םַאזכַאװ ַא ןטלַאהעג "דניירפ רעטעברַא, םעד ךרוד טָאה רע

 טינ ןלָאז ייז ןבענענ-גנוטכַא ,סרעריפ ערשייז ןוא סנָאינוי עשידיי יד ןופ ןטייקיט

 -קיירטס ןעועלכַאטרַאפ ןיא ,עיצּפורָאק ןיא ,"תונוממ יניד , ןיא ןרעוו טלכיורטשעג

 .ןעגנוכיורבסימ עכעלנע ןוא רעטלעג

 "רוד רעיינ , ןייז ןוא רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא זַא יױזַא דָארג ךיז טכַאמ סע

 ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעגנ עכעלצונ ןָאט ,ןעמענרעטנוא וצ סעּפע ןרעג ןעוועג ןענייז

 .נָא םעד ,דלעפנהעש ,מ ףיוא עקַאטַא רעפרַאש ַא טימ סיױרַא ץנַארק פיליפ זיא

 טָאה "ננוטייצ רעטעברַא  רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ,ןָאינוי-רעדיינש ַא ןופ רעדיפ

 -רַאפ ןיא יו ,ןכערברַאפ ןרענעלק ןייק טינ ןיא ןדלעפנהעש טקידלושַאב ץנַארק

 ,ןָאינוי רעד ןופ עסַאט סרעקיירטס יד ןעװעבַארעצ ןוא קיירטס ַא ןפיוק

 -רֶא ןשיטַארקָאמעדד-לַאיצַאפ םעד וצ יורטוצ ?יפוצ ןייק טָאה יקסווָאנַאי .ש

 ךָאנ תונובשח עכעלטע ןצנַארק טימ טַאהעג רע טָאה םעד ץוח .טַָאהעג טינ ןַאנ

 -ַאשעג טינ ךיוא ןצנַארק טָאה רע ןוא ,טריקיטירק םיא טָאה ץנַארק .ןָאדנָאל ןופ

 ,ןזָאלכרוד טינ טייהנגעלעג יד ףרַאד עמ זַא ןסָאלשַאב יקסווָאנַאי .ש טָאה .טעווענ
 ,"התקעצכה , עקַאט סע זיא יצ ןעז ןוא לַאדנַאקס םעד ןכוזרעטנוא ןעמענ ךיז רָאנ

 ןקיטכערַאב ןלָאז ייז זַא ,קידנעיירש-למיה יױזַא ןכיורבסימ יד עקַאט ןענייז יצ

 .ןָאינוי-רעדיינש דעד ןופ רעריפ םעד ףיוא ףירגנֶא סצנַארק

 ,םעד ןופ טמוק לַאּפנָא רעזייב רעד זַא דשח ַא טַאהעג טָאה יקסווָאנַאי .ש
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 רעד ןיא ןניילעצ ךיז ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ןזָאלעג טינ טָאה דלעפנהעש סָאװ
 טריטקיד ןענייז םילובלב סצנַארק ןוא ,ןעװעטַאבעלַאב טרָאד ןעמענ ןוא ןָאיגוי
 -לַאיצַאס יד ןגעק ןלעטש ךיז ןגָאװ סמענעי ןגעק טייקטרעטיברַאפ ןוא סעכ ןופ
 | ,סַאלק רעטעברַא ןופ סרעגרָאזרַאפ עטבלַאזעג-טָאג יד ,ןטַארקָאמעד

 "רוד רעיינ, םעד ןופ ףליה ןוא םיטשוצ םעד טימ יקסװָאנַאי .ש ,ללכה |
 -נוא ןופ טעברַא ,רערַאבקנַאד טינ טייוו ןוא ,רעמַאזימ רעד ןיא ןיירַא ךיז ספרַאװ
 -סיוא ןוא סעמַאננייא ,רעטלעג-קיירטס יד ןופ תונובשח יד ןוא רעכיב יד ןכוזרעט
 דעבָא .טריפעגכרוד ןייֵלַא יקסוָאנַאי .ש טָאה רעכיב יד ןופ עיזיווער יד .סעבַאג
 ןעק ָאפונ עירעטלַאהכוב יד ? ןרעפיצ עטיוט יד ףיוא ןזָאלרַאפ ןעד ךיז ןעמ ןעק
 ,ןליופ טינ ךיז ןעמ ףרַאד 3 ןעמ טוט סָאװ זיא .עטשלעפעג ַא ןייז ךעליירג ךָאד
 ,רעדיינש ןדעי ןכוזַאב ןייג טניימ סָאד .סרעסיירטס יד ןופ תולבק יד ןעז ןייג רָאנ
 ךיז ןוא ןנערפסיוא םיא ןוא םייהי רעד ןיא ,עציטש-קיירטס ןעמוקַאב טָאה סָאװ
 ןעמוס ענעבירשרַאפ יד יצ ןוא עקיטכיר ַא ןיא טפירשרעטנוא ןייז יצ ןקידנוקרעד
 סָאֹ: .רעטלעג עטלייטעגסיוא ךעלקריוו יד טימ רָאה רעד ףיוא ךעלטקניּפ ןעמיטש
 ןופ רעדילגטימ יד ןוא ,טעברַא קיטש עמענעגנָאמוא ערעװש ַא ןעװעג זיא
 ,ַּפָאֹרַא ןוא ףורַא ּפערט יד קידנפיול ,טעװערָאהעגנָא טוג ךיז ןבָאה "רוד םעיינ;
 רעזייה.לייט ןיא ,ייז רַאפ טנפעעג ןרעג טינרָאג ךיז ןבָאה סָאװ ןריט ןיא קידנּפַאלק
 ןייז ןופ זיא רעדיינש ןופ טינ ביוא ,"סָאבה-ךורב , ענייש ץנַאג ןגָארקעג ייז ןבָאה
 -עג עדמערפ ןיא ךיז ייז ןשימ סָאװ, :ןבירטעגסױרַא ןוא טלדיזעגנָא טוג ,לבייוו
 ."!?ןגָארקעג טָאה רעקיירטס. דעד לפיוו קסע רעייז סע זיא סָאר ,ןטפעש

 ןכעלטנירג ַא ףיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד טרָאפ זיא גנוכוזרעטנוא יד רעבָא
 | ,רמנ ןקיטליגדנע םוצ טכַארבעג ןוא רעגייטש

 -ַאעט-ַאאלאט ןיא גניטימ ןכעלטנפע ןַא ןפוררַאפ יקסווָאנַאי .ש טָאה דניצַא
 יא ,ןענופעגסיוא טָאה רע יװ .טכירַאב ןכעלטנפע ןַא ןבעגעגּפָא טָאה ןוא ,רעט
 ץנַארק פיליפ רעבָא ,רעטלעג-קיירטס יד טימ טַאלג ןצנַאנ ןיא ןעוועג ץלַא םינ
 ןיא גנוקידלושַאב ַא טימ ןעמוקוצסיורַא טכער ןייק טָאהעג טינ ןפוא-ןיאב טָאה
 טינ ןָאטעג סע טָאה רע סָאװ רעמ ךָאנ ,ףוקרַאפ-קיירטס ןוא יײרעדנילּפ-עסַאק
 דנַאטשוצ ןלעיצנַאניּפ םעד טימ ןענעקַאב ֹוצ ךיז ימ עטסדנימ יד ךיז קידנעמעג
 | .ןָאינוי רעד ןופ

 -נָא ליפ טימ טצעזעגכרוד ,יקסוָאנַאי .ש טָאה טעברַא-שרָאפסיױא יד םָא
 טסכעה ןעוועג ןענייז ,ןעמונענפיוא ייז טָאה רע יװ ,ןטַאטלוזער יד .גנערטש
 ןַא ןעמענ ןפרַאד ןטסיכרַאנַא יד זַא ןטלַאהעג ללכב טָאה רע .קידנלעטשנדירפוצ
 -עטעברַא רעטריזינַאגרָא רעד ןופ ןטייהננעלעגנָא עלַא ןיא סערעטניא ןוויטקַא
 ;נוריראב רעגנע ןיא ןעמוק ייז ןלעוװו םעד ךרוד ?ייוו ,גנונעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ
 ןצונסיוא ןענעק ייז ןלעװו טקַאטנַאק ןקיזָאד םעד ןוא טפַאשרעטעברַא רעד טימ
 ןיא ןיא סָאװ ךַאז ןייק .לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא םעד ןופ גנוטיירּפשרַאפ רעד רַאפ
 -ָארתטסיכרַאנַא םעד דמערפ ןביילב טינ רָאט רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יד
 | | ,טסידנַאגַאּפ

 סע סָאװ רַאפ טריפעגכרוד סעּפע טָאה רע זַא ,ליפעג ןטקיטכערַאב םעד םימ
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 וצ ןעמוקעג יקסװָאנַאי .ש ןיא ,גנוגעווַאב רעד ןופ דצמ חוכ-רשיי ַא םיא טמוק

 טשרע .סַאג דרַאשטרָא 96 ןיא .רָאװעג ןטלַאהענּפָא ןיא סָאװ ,גניטימ-ןסָאנעג ַא

 ןעיירעלדיז עטסבערג ןוא עטסגרע יד טימ םיא טלַאּפַאב עסָאנעג רענעעזעגנָא ןַא

 ןעמָאנ םעד ןריטידערקסיד ןוא ןָאינוי-רעדיינש רעד טימ ןָאט וצ ןבָאה ןייז רַאפ

 | | .ןטסיברַאנַא יד ןופ

 ןטלַאהעג ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה רעגַאל רעשיטסיכרַאנַא ןיא ןטסימערטסקע יד

 םענעטלַאהעגסיױוא ןַא רַאפ ובַאט ןייז ףרַאד גנונעוװַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד זַא

 רעייז טיול םערָאװ ,ןרירוצ טינ ןטייקיטעט עקיזָאד יד וצ ךיז רָאט רע .טסיכרַאנַא

 -עלַאב יד טימ שינעגניד ,ײרעכַאמ-תורשּפ ףיוא ךיז ייז ןטלַאה ךָאנ תוהמ-םצע

 ןופ םעטסיס רעקידרניטסיזקע רעד טימ ןכַאמ-םולש ךָאד טניימ סָאד ןוא ,םיטַאב

 "רעביא טינ ,ןסײררעטנורַא ןטסלענשמַא זומ עמ סָאװ םעטסיס ַא ,עיצַאטַאולּפסקע

 ןכלעוו ןיא ןינב ןשיטסילַאטיּפַאק ןצנַאג ןופ ןייטש ַא ףיוא .ןייטש ןייק קידנזָאל

 -ָארּפמָאק יד טִא טימ טקַאטנָאק רעדעי .טרעומעגניירַא ןענייז סנבעל ןכעלשטנעמ

 ןצריק טימ ןָאט וצ טָאה סָאו ,סרעגייזטולב יד טימ ןשינעכיײלגסיוא עכעלסימ

 רַאפ גנונױלַאב ַאייװ טנעס רֶאּפ ַא ךָאנ ןשטנַאילקסיױא ןוא טעברַא ןופ ןהעש יד

 טּפוטש ,ןדָאש טוט ,טקיניירמוארַאּפ ,אמטמ טושּפ זיא עצַארּפ-ײרעּפַאלקש רעד

 ןקידנעטשלופ םעד טימ ןעמוק טעװ סָאװ ,גנוזיילרעד רעלופ ןופ גָאט םעד ּפָא

 קידנעײגסױרַא .לעטשנייא ןשיטילַאּפ ןוא ןשימָאנָאקע ןצנַאג םעד ןופ ץריטשמוא

 קידתונמחרבמוא עסָאנעג רענעי טָאה טקנוּפדנַאטש ןלַאקידַאדײכרַא םעד טָא ןופ

 ,םילוזלז עטסגרע יד טימ םיא ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז ,ןיקסווָאנַאי .ש ןפירגעגנָא |

 רַאֿפ ךיז טָאה רענייק .ןעמונעגנָא טינ ןיקסווָאנַאי ,ש ראפ ךיז טָאה רענייק

 | .טלעטשעגנייא טינ ,גניטימ םעד טָא ףיוא ,םיא

 ןייז ןופ ןשינעפיט יד וצ זיב טקידיילַאב טליפרעד ךיז טָאה יקסווָאנַאי ,ש

 -יקַאמורפ , ליפ ךָאנ ןענייז קרָאיוינ ןיא ןסָאנעג יד זַא ,ןעזרעד טָאה רע ,לעז

 -עטניארַאפ ןייז זיא ןָאדנַאל ןיא .ןסָאנעג רענָאדנָאל יד ןופ ,רעשיטַאנַאפ ,"רעש

 -עג טריקַאטַא טינ לָאמ ןייק גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא טייקטריסער

 ,ןטָאלעז יד טָא טימ ןטעברַא .ןָאט וצ סָאװ טינ ָאד רע טָאה ױזַא ביוא ןוא ,ןרָאװ

 -נעממוא ןַא םיא רַאפ זיא ,רשיה ?כש םעד רעבירַא טגייטש רעפייא רעייז סָאװ

 ןיא ןוא ריט רעד טימ ןָאטעג ץעז ַא ,קידנדייר וויטַארוניפ ,רע טָאה .טייקכעל

 רע .גנוגעװַאב רעצנַאנ רעד ןֹופ טרעיינ ,גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןיולב טינ קעוװַא

 ,ןטינשעגּפָא ,קידנעטש ףיוא ,טלעטשעגרָאפ ךיִז טלָאמעד טָאה רע יו ,קעווַא זיא

 | | ! רבה סיוא

 ןביײרשַאב סָאװ רעטרעוו רָאֹּפ ענעגייא סיקסווָאנַאי .ש ןעגנערב ןלעו רימ
 :טנעמָאמ םענעי ןיא ?יפענ ןייז

 יוזַא רעצנַאג רעד ןופ טלקעעגּפָא ךעלקריוו טליפעג טלָאמעד ךימ בָאה ךיא

 -וינ ןזָאלרַאפ בָאה ךיא ....ץכעגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעקיטסלָאמעד רענעפודעג

 זיא טנער סָאװ רַאפרעד ךעלכעזטּפיוה ,ליווזנָארב ןיא ןגיוצעגרעבירַא ךיז ,קרָאי

 / (טרָאד) ."ןבעק ַא ןכַאמ, וצ ןכוז ןביוהעגנָא ןוא ,קיליב ןעוועג טרָאד
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 אי; ,ש:.ןגעוו ןנָאז וצ טָאה ןַאהַאק ףסוי סָאװ ןרעהוצסיוא יאדכ זיא סע
 יי ר | ."הימת-ףיוא , ןײגקעװַא ןוא ךיז ןרעזייברַאפ סיקסווָאנ

 רעד ןיא .ןרָאװ ןעג טשיִוטְנַא קרַאטש ןָאדנָאל ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ .רע זיא,
 -ַאב לקיטש ָא ךיז רַאפ טכו זענּפָא ,ןניוצעגקירוצ ךיז טָאה ,גנונעווַאב רעצנַאג
 רעד טבעלעג טָאה ןוא עינַאּפמַאק- סנערושניא ןַא ןופ טנעגַא ןַא יװ גנוקיטפעש
 ,"ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ טרעטייוו

 .ה

 "מב םאש = לעו ענ עיירפ יד

 .ַא ןיא םערוטש ַא -- ,ןענעכייצַאב סע ןעמ לָאז יו -- ,ןעמוקעגרָאפ זיא סע
 ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ יד ןשיווצ תקולחמ ַא טרעקַאלפעג טָאה סע ,רעסַאװ זָאלג
 ןשיווצ ןוא ןסַאמ יד וצ ןדנעוו וצ ךיז ידכ ,טפירשנכָאװ ַא ןבָאה ףרַאד עמ זַא
 סָאװ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ יד ןוא ,עעדיא עשיטסיכרַאנַא יד ןטײרּפשרַאפ ייז
 ןָּכַאמ ראלק ןענעק לָאז עמ רעכלעוו ויא ,טפירש-שדוח ַא ןיא ןבָאה ףרַאד עמ
 ןביילקרעדנַאנופ ךיז רעכעלטנירג ןליוו סָאװ ,יד רַאפ קנַאדעג ןשיטסיכרַאנַא םעד
 .עכַאװ יד עטשרע יד ..גנוזייל רעקיטכיר ריא ןיא ןוא ענַארפ רעלַאיצַאס רעד ןיא
 ;טיירב רעד ןיא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןריטיגַא ףרַאד עמ זַא ,טּפיױהַאב ןבָאה ,"סעקינ
 דענ ףרַאד טעברַא-עדנַאנַאּפָארּפ יד זַא ןטלַאהעג ןבָאה ,"סעקינשדוח, יד ,עטצעל
 : יי ,ףיט רעד ןיא ןרעװ ןָאט

 יד ,"טאיהאטעלארפ 1 עּפורנ רעד ןשיווצ ןעגנַאגעגנָא ןיא ?טיירטש , רעד
 :ַאו ,ש סָאװ ,"רוד רעיינ דעד, עּפורג רעד ןוא ,טפירש-שדוח ַא ןופ סרעגנעהנָא
 ףיֹוא ןגייל טפרַאדעג ךיז טָאה סָאװ ,טכיוועגנגעק ַא יװ טעדנירגעג טָאה יקסווָאג
 ,םרענגעק ענייז ןופ טכיוועג סָאד ןעיצרעבירַא ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ ןלָאשגָאװ יד
 -טנבעוו .א .רַאפ ןזייא ןוא לָאטש ןענַאטשעג ןענייז ?רוד םעיינ , ןופ רעדילגטימ יד
 י רע קא ,גנוטייצ רעכעל

 עכעלטפַאשפעזעג חוכמ ןשינרעּפמַא ןוא סעיסוקסיד עכלעזַא בור ןיא יװ
 ןענייז ,ןרעו טדנעוװעגנָא הז םשל ןפרַאד סָאװ ןדָאטעמ יד ןוא ןעגנומענרעטנוא
 ןעקטימעלעיצנַאגימ גונעג ןעוועג ןטלָאװ סע ןעוו .טכערעג ןעוועג םידדצ עדייב
 - .ןכַאז עדייב ןָאט טפרַאדעג ןעמ טָאה תוחוכ עשיטסידנַאגַאּפָארּפ ןוא

 יװ ןוא לַאעדיא ןַא יו םזיכרַאנַא םעד ןופ גנורעלקפיוא רעקיטכיד ַא ןָא
 ןקיסַאּפ םעד ןוא טּפַאשלעזעג .רעד ןופ גנולעטשנייא רעד רַאפ ןַאלּפ ןשיטקַארּפ ַא
 ײז ןופ ןטיחרַאפ ךיז טנעקעג טינ ןעמ טָאה ,ןטלַאטשנַא עקיטיינ עריא טימ גנַאגנָא
 .עעדיא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ סרעגנעהנָא עלענַאיצַאמע יד דצמ ןסעצסקע ענדָאמ

 עיצּפעצנָאק עשיטסיכרַאנַא יד ןעמונעגפיוא ןבָאה ןטסיכרַאנַא-גנומיטש יד טָא ;
 ,טניינרַאפ יז סָאװ ןפירגַאב ןבָאה .ייז ה"ד ,לייט ןוויטַאגעג ריא ןיא .ךעלכעזטּפיוװה
 טכָארטדַאפ ךיז סָאװ קיניײװ ,רעבָא ,ןבָאה ייֵז ,ןרעטשעצ וצ טקעװצַאב יז סָאװ
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 יד ןופ ץַאלּפ ןפיוא ןטכירוצפיוא .ןעיובוצפיוא העדב טָאה יז סָאװ ,םעד ןגעוװ

 | ,םינינב עלַאיצַאס ענעסירעגרעטנורַא

 ןטסיכרַאנַא-ּפעקציה עקינייא סָאװ טימ ,סעיצנַאנַאװַארטסקע עשיטקַאט יד

 עוויטיזָאּפ יד סָאװ ,םעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא יו ןעמוקעג ןענייז ,ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה

 וצ קיסעמשינעטלעהרַאפ ןגָארקעג טָאה ןירטקָאד רעשיטסיכרַאנַא דעד ןופ טייז

 | ,ןעייפירָאק עשיטסיכרַאנַא יד רצמ טײקמַאזקרעמפיוא קינייוו

 ןוָאלװיטָאמ , ,"טאט רעד עדנַאנַאּפָארּפ , יד טפמעקַאב טָאה יקסווָאנַאי ,ש

 עקינייא סָאװ ,ןעלטימסָאמ עשירַאטנוב וצ ,עמערטסקע וצ יד טָא רעבָא ,"רָארעט-

 ,רדס ןלַאיצַאס ןקידנריטסיזקע םעד ןנעק טדנעוועגנָא ןבָאה ןּפורג עשיטסיכרַאנַא

 עוויטקורטסעד יד ןופ גנטַאטַאברעביא יד זיא סָאד ןוא ,הביפ ןייא טַאהעג ןבָאה;

 םעד ןופ שינעדנעטשרַאפ רעד ןופ גנופיטרַאפ יד ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,ןטקנוּפי

 טָאה ּפָארט ןלופ םעד ,ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ זיא ןַאלּפ-יוברעביא ןשיטסיכרַאנַא

 -ענַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ טייז רעשירערעטשעצ רעד ףיוא טלעטשעג ןעמי
 טסָארּפ רָאנ ,שיפָאזָאליפ טינ ןעמונעג --- טסייג רעקידנרעטשעצ רעד ביוא ,גנומי
 ליפ סָאװ ָאטינ ןיא טלָאמעד ,טסיינ רעקידנעיוב רעד זיא -- ,לעוטלַא בָארג

 סָאװ ףרַאד עמ ,רענעלּפ עוויטקורטסנָאק עקיטפנוקוצ יד ןגעוו ןטכַארטוצרעביא !
 יד ,ןייֵלֵא ךיז ןופ יוװ ,ןעמוקסיורַא ןלעו ןעניאור יד ןופ ןוא ,ןרעטשעצ רעמ

 | .סעדייבעג עכעלטפַאשלעזעג עטקעפרעּפ

 -ע ,ןטַאטלוזער עטכעלש יד ןקיטייזַאב וצ טימענ ךיז טָאה יקסווָאנַאי .ש

 ןפורעגנסיורַא ,טכַאזרוארַאפ ןבָאה סָאװ ,תוביס יד טרירַאנמוא ןזָאלעג רעבָא טָאה

 ייזָאד רעד ןיא ,טעברַא רעבלַאה ןייז רַאפ גנורעלקרעד יד ,ןטַאטלוזער עקיזָאד יד

 ,רעטקַארַאכ ןייז ןיא ,ןעניפעג טבייל יז טעוו'מ ןוא ,ןכוז ןעמ ףרַאד ,גנוטכיר רעק

 ךיא ,טײקטבַאנַאב ןייז ןיא ךיוא ןוא גנוטַאטשסיוא רעלעוטקעלעטניא ןייז ןיא

 -ַאב טָאה טסידנַאגַאּפָארּפ-טסילַאנרושז ַא יו טנַאלַאט רעסיורג ןייז זַא ןגָאז טלָאװ
 .ןטשרעטנוא רָאג םעד טינ ןוא ןטשרעבייא םעד טינ ,רעטסיגער ןלעטימ םעד ןסעז

 ןייז טיול ייס ןוא ןשינעטנעק ענייז טיול ייס ,טסַאּפעגוצ טקנוּפ ןעוועג ןיא רע

 -שדוח ןייק וצ טינ ,טַאלבנכָאװ ןרעלוּפָאּפ ַא וצ טפַאשרעטסיימ רעשיטסיליטס

 -ָאכיסּפ ןעוועג רע זיא רעבירעד ,גנוטייצ רעכעלנעט ןייק וצ טינ ךיוא ןוא טפירש

 -נכָאװ ַא רַאפ ןסָאלשטנַא ױזַא ,שינַאגרָא טגָאזעג טינ רעיש בָאה ךיא ,שינָאל

 ןטסעב ןפיוא ןטייקיאעפ ענייז ןצונסיוא טנעקעג טלָאװ רע רעכלעוו ןיא ,טפירש
 ןעוועג ןיא ןוא ,עעדיא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןֹופ גנוקידנוקרַאפ רעד תבוטל ןפוא
 .רע ןכלעוו רַאפ לַאנרושזשדוח ַא ןגעק ןסָאלשטנַא שיטנַאמַאדַא רעקינייו םינ
 | ,ןטסייל קינייו רעייי ןענעק טלָאװ

 סע ןיא םעד ייב ןוא טייצ ערעגנעל ַא ןעגנַאגעגנָא ןענייז ןשינרעּפמַא יד = |
 .ןבילבעג

 ןעוועג טינ ןענייז סע ןוא ןענישרעד טינ זיא "עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד

 וזַא ןוא ,יינ סָאד ןֹופ ןעניישרעד ןענעק ןצרוק ןיא לָאז יז זַא ןטכיזסיוא ענייק

 ,ץַאלּפ רעקידייל ַא ,ללח ןימ א ,ןקירדוצסיוא ױזַא ךיז ,ןפַאשעג ךיז טָאה סע יוװ

 עיירפ , יד טלעטשעגניירַא םעװקַאב ךיז םיור ןטנַאקַאװ ןקיזָאד םעד ןיא טָאה-
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 ,ט ןיא ףעיטנָאעל .מ ןֹופ עיצקאדער רעד רעטנוא טפירשד-שדוח .ַא ,"טפַאשלעזעג

 | .ץטַאק

 ןרעטנעגילעטניא ןרעסעב םעד ןעניז ןיא טַָאהעג טָאה לַאנרושז-שדוח רעד

 םימי-תוכירא ןייק .1898 רעבָאטקָא ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה ְךֶׁש .רעגעייל

 סָאד .ןטפעה ןצכַא ןעמוקוצסיורַא ןזיווַאב ןבָאה ?כה-ךסב .טַאהעג טינ רע טָאה

 ךיז טָאה רע .בלַאה ַא ןוא רָאי ַא ןֹופ ןַאּפש ןבעל ַא טאהעג טָאה רע ןַא טניימ

 לַאפכרוד םעד טנכייצַאב טָאה לעטשּפָא ןייז ןוא .18097 לירּפַא ייב טלעטשענּפָא
 טינ טָאה עבַאגסיוא עשידָאירעּפ עקיזָאד יד ,"גנובערטש רעקידשדוח , רעד ןופ

 -ער עריא ןופ סורדרַאֿפ םוצ ןעגנַאנעגרעטנוא זיא יז ןוא עציטש גונעג ןענופענ

 -סרענעייל עריא ןופ לָאצ רעניילק רעד ןופ ךיוא ןוא סרעבעגסיױרַא ןוא ןרָאטקַאד

 ןופ םייצ רעצרוק רעד רַאפ ךיז ֹוצ ןעיצוצוצ ןזיװַאב טָאה יז סָאװ ,סרעצַאשּפָא

 .ץנעטסיזקע ריא

 :טפירש רעקיזָאד רעד ןגעװ ןגָאז וצ זדנוא טָאה ןַאהַאק ףסוי סָאװ טָא

 יד טָאה גנואיצרעד ןוא גנורעלקפיוא רעשיטסיכרַאנַא רַאפ לַאנרושז ַא יו,

 -עג ַא ןענואוועג טָאה ןוא עבַאגפיוא ריא טליפרעד קיטכיר ?טפַאשלעזעג עיירפ,

 לַאנרושז רעד ןעו .ןסָאנעג ערעטנעגילעטניא יד ןשיװצ טּפַאשרעגנעהנָא עסיוו

 טָאה סָאװ ,זיירק ַא ןזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ רע טָאה ...טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 .(="טפירש ַאזַא ךָאנ טקנעבעג קרַאטש

 .ןורסח ריא ןזייואוצנא טינ רע טלעפרַאפ טפירש יד טמיר רע םנה רעבָא

 תומלוע יד ןיא טבעװשעג רעדָא ןטפול רעד ןיא יװ סעּפע ןענַאטשעג זיא יז

 .םיור ןשיפַארגָאעג ןוא טייצ רעשירָאטסיה רעסיוא ןענופעג ךיז ןוא םינוילעה

 ןופ ןבעל ןקידעבעל םוצ תוכייש ןייק טינרָאג טָאה (לַאנרושז רעד) רע,

 ,גנוריסַאּפ ןייא ןייק טרירַאב טינ טרעוו בלַאה א ןוא ראי ןצנַאג םעד ןיא .טייצ ןייז

 | .(**"ןעמוקעגרָאֿפ טייצ רענעי ןיא ןזיא סָאו
 ןבעל ןקיבָאק ןקיסילפ ןופ קורקעװַא רעטייוו וצ ַא ןעוועג רעכיז זיא סָאד

 ּפֶא ךיז טיג רעכלעוו ,לַאנרושז רעכעלטּפַאשנסיװ שירערעלקפיוא ןַא וליפא סָאװ

 ךיז טָאה ,ערעל רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ גנוטעברַאַאב ןוא גנודנירנַאב רעד טימ

 -נפיולייברַאפ ףיוא גנוריגַאעד ןֹוא גנוטכיילַאב יד לייוו ,ןביולרעד טפראדעג טינ

 ןשיטסיכרַאנַא םעד ןופ ןבעגעג ןרעוו סָאװ ,ןשינעעשעג עכעלטמַאשלעזעג עקיד

 -וצסיורַא ןטייהנגעלעג טסיכרַאנַא רעביירש-רעקנעד םעד ןרעפיל ,טקנוּפדנַאטש

 ,עשיטַאמעבס ןזיולב וליפא ןעוו ,ןעגנוזייוונָא ,ןליּפשייב עטערקנָאק ףיוא ,ןעגנערב

 רעד ןיא ךיז ןריטנעירָא םעד ןיא רונשטכיר ןשיטסיכרַאנַא םעד ןדנעוואוצנָא יו

 ןעמ טנרעל טרַאװנגעק רעד ןופ .טייקכעלקריוו רעכעלטפַאשלעזעג רעקיטרעוונגעק

 ,טפנוקוצ רעד ןגעוו ליפ רעייז

 ,."טסַאשלעזעג רעיירפ , רעד ןופ קיטידק עקידנטכינרַאפ ַא טיג יקסווָאנַאי ,ש

 ,םעד רעסיוא רעלעפ ןרעדנַא ןייק ףיוא טינ טקעד טקַא-סגנוקידלושַאב ןייז םנה

 .98  ."עטירעמא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאגא שידײ יד  ןטהָאק ףסוי (+

 .טרָאד  (ײ+
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 "ןטסַאקווידב, םעד ןֹופ םוקמכ ןימ א ןעוועג זיא סאוו ,"רענעייל יד ןוא רָאטקַאדער
 ."ש"אפ , רעד ןיא טריפעגנָא קידרעפעפ ןוא קידעצלַאז ױזַא טָאה .יי .ש סָאװ

 עשימָאנַאקע עכעלגעט-גָאט יד ןעניד וצ תוחוכ עלַא טימ ךיז טימַאב .י ,ש !
 טימ ןייגנָא ךיוא רע ליוו רעבָא טרַאװנגעק רעד ןיא ,רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא

 -רַאפ ,רעטעברַא יד ןופ קַאמשעג םעד ןלעדיײארַאפ ,ןריוויטלוק ןופ טעברַא רעד

 ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,קרעווטסנוק ַא רַאפ ,טייקנייש רַאפ שוח רעייזי ןפרַאש
 ןכעלבעטשכוב ןיא רעטוּפ ןוא טיורב טימ ןענעמרָאק וצ ייז ךיז טסיילפ רע תעב
 טלַאפ סָאװ ןמ ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ ןבעג ךיוא ייז רע לי ,טרָאװ ןופ טשּפ
 יד ןיא ךעלקילנ טעמכ ,ןדירפוצ יו רעמ ךיז טליפ רע . , .למיה-קיטעטסע ןופ
 םיורג טימ תוחילש עטלּפָאד יד טָא טליפרעד רע זַא טנייש םיא ןעוו ןטנעמָאמ
 -כערעג , יד זַא ...ןעקנעד רימ , ,גלָאּפרעד םעניילק ןייק טינ טימ ןוא תוירחא
 ןיא ןענישרעד ןעוו ןיא סָאװ טַאלבנכָאװ עטסעב סָאד ךעלקריוו זיא "טייקיט
 .((1924 אי רעט4 ,טױָאד) ?עקירעמַא

 רעיירפ רָאג רענעזעוועג רעד .י .ש זַא ,טניימענ ץְלַא ןבָאה רענעייל לָאצ ַא
 ,"טייקיטכערעג רעד ןיא יירפ ןליפ טינ ךיז ןעק ,"ש"ַאפ , רעד ןופ ד ;טקַאדער
 ,ןייאראפ ןלַאנָאיסעּפָארּפ ַא ןופ טרילָארטנַאק טרעוו ןוא טפירשכַאפ ַא זיא סאו
 ,טלעטש .י .ש סָאװ ןעגנורעדָאפ עלַאמיסקַאמ יד ןעמוקכָאנ טינ רעכיז ןעק סא
 ערעדנַא ,טגָאזעג םיא סע ןבָאה ייז ןוא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא ןַא וצ ,םתסח-ןמ
 ,םיא טימ קידנצייר ךיז יו ,גנורעדָאפפיוא טימ ערעדנַא ,דיילטימ טימ

 םעז ןיא יירפ ןצנַאנ ןיא זיא רע זַא ,ייז טרעכיזרַאפ ןוא ייז טהעפטנֶע רֶע
 -סיורַא-סגנוניימ ענייז ןיא ךיוא יו ,ןָא טמענ רע סָאװ ןעלקיטרַא יד ןופ בײלקּפָא
 ןגערפ ייז ןוא טלעג טוג רַאפ ןָא טינ רעפטנע ןייז ןעמענ ייז רעבָא ..ןצכעגָאז
 ןיא ךיז טניפעג רע זַא רָאפ ץלַא ךיז ןלעטש ייז .לָאמ ַא ךָאנ ןוא -עדיוו ּםִיא
 ענייז ןיא טביירש רע סָאװ טָא .גייטש ַא ןיא לניופגניז םענייש ַא ןופ עלַאל רעד

 : | | ."ןסעומש ַעצרו
 רע ,רָאטקַאדער רעד ןיא ?טייקיטכערעג , רעד ןוא סָאבעלַאב רעקיצנייא רעד,

 יד ןבָאה טנעקעג טינ טֿפָאװ רע ןעוו עלעטש יד ןעמונעגנָא טינ לָאמ ןַײק ,טלָאװ
 ...טקנעד רע סָאװ יירפ ןוא קנַארפ ןקידיײטרַאפ ןוא ןקירדוצסיוא טייהיירפ עלופ
 ןעק ןוא גנוניימ ַא טָאה סָאװ רעדעי ךִיוא רָאנ ,יירפ רָאטקַאדער רעד זיא רָאנ טיג
 ןצונַאב יירפ ןוא .קנַארּפ ןעק ןקידיײטרַאפ ןוא ןקירדסיוא רעקינייוו רעדָא דעמ יז
 .(*"טייקיטכערעג , רעד ןיא ןטלַאּפש יד טימ ךיז

 טפוד רע ןעוו וליפא ,ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא רָאטקַאדער ןגעוו טדער רע
 :ןעמָאנ םענעגייא םיוב ןָא ךיז

 .(**"אטינ ןענייז גנוטייצ רעד ןיא יקסוװָאנַאי יו ערעכעה ןייק ייינ,
 ,לַאנָאשענרעטניא דעד ֹוצ ןבעל ןוא בייל טימ טפיוקרַאפ ןענייז רימ ,אֵי,

 .רָארבעפ רעט21 ,טרָאד (*
 .1921 ,טסוגיוא רעטופ ,טרָאר (+*



 2 ר ןפַאש ןוא ןפמעק ,ןבעל ןײז --- יקסװָאוַאי .ש

 יא ןיא טנַאּפשעגנייא טינ ,טצונענסיואמוא ןזָאל וצ ןביולדעד טינ ךיז טלָאװ

 | .ןנָאװטיײר

: 
 שיַאּפ רעד ןופ רָאטקַאדער טרעוו יקסװָאנַאי .ש

 טָאה סָאװ .ןיקסווָאנַאי .ש רַאפ ןרָאי ערעווש ,רָאי ריפ רעבירָאפ ןענייז סע
 .שילגנע ןיא סעיצקעל עטַאװירּפ ןבענעג טָאה רע ? ןגעוו-הנויח רַאפ ןָאטעג רע

 "סנערושניא-ףייל ַא יו ,טנעגַא-ןישַאמיינ-רעגניז ַא יו לזמ ןייז טריבורּפ טָאה רע

 .טייקנדירפוצמוא רעסיורג טימ ןוא החלצה רעניילק טימ ןָאטעג סע טָאה רע .ןַאמ

 -סקלָאפ ןוא טסידנַאגַאּפָארּפטסילַאנרושז רענעריובעג ַא ןעװעג ןיא רע

 ןופ ןרָאװעג טדמערפרַאפ ןיא רע זַא ,טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה ָאד ןוא .רענדער

 יד ןוא םעד ןופ טדייל רע ,ןסױטשעגסױרַא יו סעּפע ןיא רע .ננונעווַאב רעד

 ,רעמ ךָאנ םעד ןופ טדייל ,רע טליפ ױזַא ,גנוגעווַאב

 ,גנוקינייארַאפ ַא ןוא טעברעביא ןַא וצ ןעמוק זומ סע

 ןטָאלשַאב ןוא תוחוכ טימ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה ןסָאנעג יד ,1899 זיא סע

 | | ,ש"ַאפ עקידמולשח-הילע יד ןבעלוצפיוא

 ,ןעניקמורפ .א טכַארבענּפָארַא ייז ןבָאה רָאטקַאדער ריא רַאפ

 -עננָא ךיז בור'ס ןבָאה ןסָאנעג יד זַא ,ןקדעמַאב ֹוצ טנַאסערעטניא זיא סע

 ןענופענ טינ ןבָאה עקיטרָא יד ,דמערפ רעד ןופ ןצעמע ןעננערבוצּפָארַא טגנערטש

 ןבירשעגסיוא ייז ןבָאה ?טייחרַאװ, רעד רַאּפ .ןגיוא ערעייז ןיא טייקילעזטייל ןייק
 ייז ןבָאה ש"אפ רעטײנַאב רעד רַאֿפ ,עפַאי עסָאנעג ,ןָאדנַאל ןופ רָאטקַאדער ַא

 | ,רָאטקַאדער א טריטרָאּפמיא רעדיוו

 ערעייז ןבָאה סָאװ ,םיטבש עקיטייצרַאֿפ יד ייז ןענָאמרעד טרּפ םעד ןיא

 גהנמ רעד .ןעמַאטש עדמערפ ןוא תומוקמ עדמערפ ןופ טכַארבענּפָארַא ןטשריפ

 רעבענצעזענישמוח רעד זַא ,ןדָאב ןלַאיצַאס ןיא טלצרַאװעגנייא יױזַא ןעווענ זיא

 ןלעטשנַא ןעמ לָאז םענענייא ןַא אקווד זַא ,ןנָאזוצנָא קיטיינ רַאפ ןענופעג טָאה

 | .(ו"ט ,ז"י םירבד) רעריפ ַא ראפ

 ןוא עיצַאוטיס רעד טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע זַא ,ןעמוקעג זיא ןיקמורפ .א

 ןוא "סעקינעכַאװ , יד ןשיווצ ןרָאי רַאפ ןיוש ןָא טייג ָאד סָאװ תקולחמ רעד טימ

 לחומ ייז ןוא "סעקינעכָאװ , יד ןופ רענַאל םעד ןזָאלרַאפ רע טָאה ,"םעקינשדוח ,,

 רעכירַא רָאג זיא ןוא ,ןטָאבעגנָא םיא ןבָאה ייז סָאװ עלעטשי-רָאטקַאדער יד ןעוועג

 ."םעקינשדוח , יד ,םידגנכ ערעייז וצ

 ןרעוו וצ ןייז קיליוו לָאז סע רעוו ןעוועג טינ זיא סע זַא ,הרירב תילב ,דנוצַא
 וצ קעװַא שארב ןחָאק .מ ר"ד טיפ טעטימָאק ַא זיא ש"אפ רעד ןופ רָאטקַאדעה

 ,טָאבנָא םעד טכַאמענ םיא ןוא ןיקסווָאנַאי
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 ןיקמורפ .א תמחמ םיא וצ ןעמוק ייז זַא ,תמא םעד טגָאזעגסיױא םיא ןבָאה ייז

 .ןזָאלרַאפ ייז טָאה

 םעד ףיוא זיא רענייק דלַאביװ ,טגָאזעגּפָא ייז יקסווָאנַאי .ש טָאה הליחתכל

 -עג םיא טָאה "ידמע תתנ רשא השאה, רעבָא .טינ ךיוא רע ליוװ ,טינ ןלעב ןייק

 םָאה רע ןוא יקסווָאנַאי יורפ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע ,סולשַאב ןייז ןטייב טכַאמ

 ןלעוו ָאי אקווד טלָאװ יז זַא ,םינּפ ריא ףיוא ןוא ןקילב עריא ןיא טנעיילעגרעביא

 "מוא ןַא ןבענעג רע טָאה ,ןָאט-בילוצ ריא קידנלעוו ,עלעטש יד ןעמעננָא לָאז רע

 עכעלטע ןופ תעדה בושי ַא ךָאנ ןוא ןגיילרעביא ךיז טעװ רע :רעפטנע ןטמיטשַאב

 .ךעלטפירש הבושת ןייז ןקישוצ ייז רע טעװ געט

 טריסערדַא ווירב ַא ןבירשעגנָא רע טָאה געט עקינייא ןופ ףיױלרַאֿפ םעד ךָאנ

 יד ףיוא עלעטש יד ןָא טמענ רע זַא ,טרעלקרעד רע ןכלעוו ןיא ,ןהָאק .מ ר"ד וצ

 ןטייהנגעלעגנָא עלענאיצקארער יד ןיא ךיז לָאז רענייק (1 :ןעגנוגנידַאב עקידנגלָאפ

 ,ןריקַארברַאפ ,ייז ןפרַאװּפָא ,טרעקרַאפ ,רעדָא ןעלקיטרַא ןעמעננָא סָאד .ןשימ טינ

 -ָאֿפ טעברַא-גנוריטקַאדער רעד רַאפ (2 ;ץנעטעּפמָאק רעקידנעטשלופ ןייז ןיא ןיא

 רעד ןיא ןעמענ טעװ רע סָאװ גנולעטש יד (8 ;ךָאװ ַא רעלָאד ןציירד רע טרעד

 עגונב עוויטַאנעג א ןוא סנַאינוי-רעטעברַא יד עגונב עוויטיזַאּפ א ןייז טעו ש"אפ

 ."טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ , ןוא רָארעט

 - טמענ עּפורג יד זַא ,ןהָאק .מ ר"ר ןופ רעפטנע ןַא קירוצ ןגָארקעג טָאה רע

 .ןעגנוגנירַאב ענייז עֶלַא ןָא

 -ַאי .ש רעטנוא "ש"אפ , רענעריובעגרעדיו רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד

 .1899 רעבָאטקָא ןיא ךָאװ עטשרע יד ןעניישרעד ףרַאד עיצקַאדער סיקפווָאנ

 ַא ןסָאלשַאב טָאה לַאזקיש רעד .,ןרָאװעג טקיטיײזַאב ןענייז םילושכמ עלַא

 ןלעטש ךיז ןעק רע ןוא .ןיקסווָאנַאי ,ש ןופ ןרעוו טריטקַאדער ףרַאד "ש"אפ , יד

 םיכודיש-עיצקַאדער עכלעזַא ךיוא !ומצעבו ודובכב לאזקיש ןופ סולשַאב ַא ןגעל

 וצ טמסוק גנוטייצ יד ןֹוא יד סיוא טפור עמ :למיה ןיא ,םינּפה ,טמיטשאב ןרעוו

 ..ןרעו וצ טנַאמַאב --- םעד ןוא םעד

 טינ ןבָאה סרעננעק ענייז .טקנוּפ-עיצַאנ יטסעד ןייז טכיירגרעד יקסווָאנַאי .שי

 .טריפעגסיוא

 ןרעוו לָאז דע זַא ,םעד ןגעק ןעוװעג ןענייז דנייפ ענייז ןיולב טינ רעבָא

 -עוו טימ ,עטנַאקַאב ןוא דניירפ ענייז ךיוא "ש"אפ , רעד ןופ רָאטקַאדער רעד

 -טָא ןכַאמ וצ טינ טהצעעג ,טדערענּפָא םיא ןבָאה ,ןטָארַאב ךיז טָאה רע ןעמ

 טינ טָאה סע :שיטקַארּפ ץנַאג טריטנעמוגרַא ןבָאה ייז .טירש ןשילַאקיזיר םעד

 -לות ַא ןייז וצ טּפשמרַאפ רעכיז זיא סָאװ ,ךַאז ַא ןעמענרעטנוא וצ ןעניז ןייק

 -ניא, סֵלֵא גנוקיטפעשַאב ןייז ןפרַאװקעװַא טינ רָאט רע ,לַאפכרוד רעקידנעטש

 -ָארּפ ַאזַא ןיא ןזָאלנײרַא ךיז ןוא ,הנויח ןייז טיצ רע סָאװ ןופ "ןַאמ-סנערוש

 "ש"אפ, רעד טימ ןָאטוצפיוא סעּפע ןטרַאװרעד רע ןָאק יו ,קסע ןשיטַאמעלב

 ַא יא טגָאמרַאפ סָאװ גנונעװַאב עשיטַאדקַאמעדילַאיצַאס יד ךיז ןגעק טָאה רע ןעוו

 ףיוא ?"ש"אפ, יד ןענעייל טעװ רעוו .טפירש-שדוח ַא יא ןוא גנוטייצ עכעלנעט
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 טריטסיזקע סָאװ גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ףיוא ,ןציטש ךיז יז ןעק ןעמעוו
 : !?ןריטסיזקע טינ טעװ ןוא טינ

 טינ ךיז דייר עשיטסימיסעּפ עטכערעג ,עשיטקַארּפ עֶלַא יד וצ ךיז טָאה רע

 רע .שרעדנַא סעּפע טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה םיטש עכעלרעניא ןַא .טרעהעגוצ

 יניא רעשילקַארַא ןַא ןופ טריטקיד טרעוו סָאװ ,שינעדנעטשרַאפ ַא טַאהעג טָאה

 -קַארּפמוא ןצנַאג ןיא טשרע זיא טײקשיטקַארּפ עכעלכעלפרעביוא ןַא ,עיציאוט
 -ייֵצ רעקיזָאד רעד ןופ גנוריטקַאדער רעד ןיא זַא שוחב טליפעג טָאה רע .שיט
 רע ,(ןרָאװעג ןפַאשַאב וטסיב םעד רַאפ) "תרצונ ךכל, ןייז רע טנגעגַאב גנוט

 רעירפ ןייז ןופ טמיטשענוצ ןעוועג םיא זיא סָאװ עיסימ עטרעשַאב ןייז טליפרעד

 -על ןרעוו ןבָארגַאב ןופ טעװעטַארעג םיא טָאה רָאטקָאדיקַאילַאּפ רעד ןעוו ,טנגוי
 (* ,טייהרעקידעב

 ןיא המלש הנומאב טביילנעג טָאה רע :;רעקיבײלג פיט ַא ןעוועג ןיא רע

 ךָאנ טָאה רע ןוא ,םענַאב ןשיטסיכרַאנַא םעד ןופ טפַארק רעקידנגניװצַאב רעד

 -עג טינ טָאה םזיכרַאנַא רעד ,תמא ,תוחוכ ענעגייא ענייז ןיא טביילנעגנ קרַאטש

 שוריפב זיא סָאד רעבָא ,סַארעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא גלָאפרעד ןייק טָאה

 יד ,םזיכרַאנַא ןופ רעשטייטסיוא עטנעטעּפמַאקמוא ,עטכעלש יד ןופ דלוש יד

 -עברַא יד ןֹופ סרעריטָאקיִאב יד ,סרערעדיילש-סעבמָאב יד ,רָארעט ןופ סרעטיר
 יד ןבירטרַאפ ,םלוע םעד ןקָארשעגנָא ןבָאה ,ּפעקציה יד-טָא ,ייז ,סנַאינוי-רעט

 -רעביא ןוא ןעגנערבוצקירוצ ייז ױזַא יו דוס םעד טסייו רע .,ןסַאמ-רעטעברַא

 ,טייהשטנעמ רערָאנ רעד ןופ לַאעדיא ןטסכעה ןוא ןטסנעש םעד רַאפ ןעניוועג

 ,עיכרַאנַא --

 ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה יקסװָאנַאי .ש ןַא ,ןעניז ןיא ןטלַאה ףרַאד עמ

 רָאי רָאּפ ַא ןוא "ש"אפ , ,ןעמָאנ ריא רעסיוא סָאװ ,גנוטייצ ַא ןריטקַאדער וצ

 -רַאֿפ טינרָאג טָאה ,טײהנעגנַאנרַאפ רעטנעָאנ רָאנ רעד ןיא ןבעל טרעטַאמעג ןופ

 ,טנָאמ

 ,לב םדוק ,טזומעג טָאה עמ .בייהנָא עמַאס ןֹופ ןבייהנָא טפרַאדעג טָאה עמ

 -ַאב ,ריּפַאּפ ,ןענישַאמ-סערּפ ןפיוק ,טפירש ןעלדנַאהנייא ,יירעקורד ַא ןלעטשנייא

 .ןכַאז ערענעלק ערעדנַא רעקילדנעצ ןנרָאזַאב ןוא ץַאלּפ ַא ןעגניד ,סרעצעז ןלעטש

 ןצכעז עצנַאג ןטלַאה לָאז טפירשנכָאװ יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןיא סע

 -ַאב רעד ןיא ןלַאוטקעלעטניא יד .ןעווענ טינ ןענייז סרעטעברַאטימ ןייק .ןטייז

 -דנייפ רעייז ,טפַאשרענגעק רעייז ןבענוצפיוא טכַארטענ טינ וליפא ןבָאה גנוגעוו

 טינ ןפוא-ןיאב ייז ןבָאה עיצקַאדער ןייז רעטנוא ןוא ,רָאטקַאדער םוצ ,טפַאש

 טָאקיִאב ומכ ןופ ?גער יד טקיטעטשַאב טָאה סָאװ ,םַאנסיוא ןַא .ןביירש טלָאװעג

 ירַא  ןיא ךיוא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןהָאק ,מ ר"ד ןעוועג זיא ,םרח רעדָא

 רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע ,עיצקַאדער סיקסווָאנַאי רעטנוא "דניירפ-רעטעב

 ןכל ,"ש"אפ , רעטיינַאב רעד ןיא טּפַאשרעטעברַאטימ ןייז טנָאזעגוצ טָאה סָאװ

 ןײז ,ײטזילַאיּבָאס ןכעלמטייהיירפ ןשידיי ןוב ןרָטי בטשרעי ,יטסטַאוגַאי .ש (*

4,208 
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 ןלימסיוא ןייֿפַא רענייא טעמב ןפרַאד טעװ רָאטקַאדער רעד זַא טניימעג סע טָאה
 | ,ןטייז ןצכעז עצנַאג ןביירשנָא ,גנוטייצ יד

 גנוטייצ רעד רַאפ ןסנָאנַא ןגירקסורַא לָאז עמ ןטָארעג יקסווָאנַאי .ש טָאה

 -נירַא ןענעק ייז סָאװ הסנכה רעד ןיא ןעגנַאגעג טינ זיא סע .זיירּפ ןדעי רַאפ
 םיא ןרָאּפשרַאפ ןוא וצ ןלעטש ייז סָאװ לַאירעטַאמ-קורד םעד ןיא רָאנ ,ןנָארט
 -ורע-שובלמ , יװ ןסנָאנַא ,ריּפַאּפ ןופ טײקטעקַאנ יד ןדײלקַאב ןפלעה ייז .טעברַא

 | !פַאפנייא רעלעניגירא ןַא זיא סָאד --- "סמימ

 גנוטייצ יד ןכַאמ ןוא ךעלטייז רַאּפ א ןזָאלּפָארַא טנַאקעג טָאה עמ ,תמא

 םיא זַא ,ןבענוצוצ ןענַאטשעגנָא טינ זיא ןיקסווָאנַאי .ש רעבָא ,רערעגָאמ לסיב ַא

 .ףָאטשביירש ?יפיוזַא ןרעפיל וצ רעווש טלַאפ

 רָאטקַאדער רעד ,1899 'טקָא ןט-9 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד
 -נוא ,ןעגנודלעמ יד ןעמונרַאפ ןבָאה ףניפ ,ןטייז ןעצ עצנַאג טליפעגסיוא טָאה
 -נרעדָאפסױרַא טעמכ ןרָאװעג טגָאזעג ןבַאטשכוב עסיורג טימ זיא לּפעק ןרעט
 -יטש יד לָאז, :ןעוועג זיא ָאטָאמ יד :ןַאנרָא רעשיטסינומָאק שיטסיכרַאנַא , :קיר
 .א וצ טרעהעג גָאז רעד זַא ןבעגעגנָא ןיא סע ,"ןרעוו טרעהעג קלָאפ ןופ עמ
 |  ,סרעריטרַאמ רעגַאקיש יד ןופ רענייא ,סנַאסראּפ

 זיולב .געט עטלייצעג רַאּפ ַא ןיא טיירגעגוצ יקסווָאנַאי .ש טָאה רעמונ םעד
 ,ןוא ,םזַאיזוטנע ןקידנעמַאלּפ ןייז ןוא טייקיאעפסטעברַא רעשימַאניד ןייז קנַאדַא
 רע הלועּפסללעב ַא רַאפ סָאװ סרענגעק ענייז ןזייוו וצ עיציבמַא ןייז ,טּפיוהרעד
 ,טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא ןריפכרוד טנעקעג סָאד רע טָאה -- ,זיא

 לַאירעטַאמ ןשירפ ןנַארקעג עיציזָאּפָא יד טָאה סיורַא זיא רעמונ רעד זַא
 טכוזעג טָאה רענָאיציזַאּפָא רעדעי .ןסײרוצרעטנורַא סָאװ ,ןריקיטירק וצ סָאװ
 רעבָא ,ןעמ טניפעג ,ךעלריטַאנ ,טכוז עמ זַא ןוא ,ןזיירג ,ןתועט ,ןרעלעפ ,תונורסח
 ןעוועג ןיא יקסװָאנַאי ,ש סָאװ סָאד ןעוועג זיא רעמונ ןופ ןורסח רעטסערג רעד
 ,"שורק, ןייק טינ ןעמ טגנירּפש ,ןוח םעד דנייפ טָאה עמ זַא .רָאטקַאדער ןייז
 .ןייז טינ לָאז הניננ ?וק ןייז טוג יו "השודק , יד טנָאז רע ןעוו

 .תוכז ףכל סרעסייררעטנורַא ןֹוא סרעקיטירק ענייז ןד זיא יקסווָאנַאי .ׁש
 וצ ןטסימערטסקע יד ןופ גנולעטש עוויטַאנענ יד קיטומסיורג טקיטרַאפטכער רע
 .גנוטייצ רעד ןיא ןטָארטרַאפ טָאה רע סָאװ ,גנוטכיר רעד וצ ןֹוא םיא

 ;ןָאט ןשירעבעגרַאפ ַא ןיא סיוא ךיז טקירד רע
 ייז טָאה ןביירש ןיימ זַא ,םזיכרַאנַא ןגעוו ףירגַאב ַאזַא טאהעג ןבָאה ייז,

 ,(טרָאד) "תוסרוקיּפא עתמא יו ןעזסיוא טזומעג

 -ַארג עטריזילַאטעד עטלעטשעג-טסעפ ןייק טינ טָאה סָאװ ,ןושל ַא יו ױזַא
 ןוש9 רעד יו ,םיא ןופ קידנעגנַאלרַאֿפ רעמ ,רעביירש םוצ רעננערטש זיא ,קיטַאמ
 עשיסקַאטניס ןוא עשינַאלָאמיטע ןופ סָאמ רעלופ ַא טימ טנרָאזַאב ןיא סָאװ
 .-גָאד ןייק רָאנ ,ךיז טכוד ,טָאה יז ןעוו .ערעל ַא ךיוא זיא ױזַא טקנוּפ ,ןעלגער
 -עביױלגרעבַא ,רעקיטַאנַאפ יד וצ טייחנגעלענ עטסעב יד טשרע יז טינג ,טינ סעמ
 .טייטסיוא ןכיירטסייג ןדעי ןעיײרשרַאפ וצ ,?סעשטּפַאירטפ , עריא ,ןטנַאדעּפ עשיר
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 רַאֿפ וצ הווצמ עשוריפב ַא זיא סע סָאװ ,סרוקיּפַא זַא ,רעלניינּפָא ןַא רַאפ רעש

 | ,עפ-אדדָאטיוא ןשינָאלָאעדיא ןכעלטפַאשנעסַאנעג ַא ףיוא םיא ןענערב

 רָאי עטשרע סָאד

 טעװ ןסָאנעג יד ייב ןייז ןח-אשונ זַא ,טוג ץנַאג טפיירגַאב יקסווָאנַאי .ש

 טיגנ ןעוועג זיא עיציזָאּפָא יד לייוו .ןעימ טינ ךיז לָאז רע ליפיוו ,ןענעק טינ רע

 -רעּפ ַא ,ךעלכעזטּפיוה עקַאט רשפא ןוא ,ךיוא טרעיינ עשיגָאלָאעדיא ןַא זיולב

 -רַאפ-טינ ַא ,םיא וצ םנח-תאנש ַא ןופ םרָאפ יד ןעמונעגנָא טָאה סע .עכעלנעז
 ,טנַאלַאט רעביירש ןוא רענדער ןייז ןופ גנונעקרענַאמוא עשירעניג

 עכאגפיוא יד טלעטשעג ךיז רע טָאה טכַארטַאבנָא ןיא סָאד-טָא קידנעמענ =

 לוע-רענעייל רעד זַא ױזַא ,זיירק-רענעייל ןטיירב ַא "ש"אפ , רעד רַאפ ןגירק וצ

 -ייב ןיא ןקיטיינ טינ ךיז לָאז יז ןוא גנוטייצ יד ןטלַאהוצסיוא חוכב ןייז לָאז

 -סינָאגַאטנַא ןענייז סָאװ ,ןסָאנעג יד ןופ ךעלטנייוועג ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעייטש
 -ריטקַאדער טונ א זַא ,ןטלַאהענ טָאה רע .ךעלנעזרעּפ םיא ןנעק טמיטשענ שיט

 ןוא תואצוה עריא ןקעד ,ןגרָאזַאב וצ ןיילַא ךיז דנַאטשמיא ןייז ףרַאד טפירש עט
 .הבצק רעדָא ,םינימה לכ ןופ עציטש ,סעידיסבופ וצ ןעמוקנָא טינ

 ןעמוקנָא ףרַאד ןַאנרָא-ײטרַאּפ ַא סָאװ ,עיציבמַא ןַא ןעוועג רעכיז זיא סָאד

 .ןריזילַאער וצ רעווש רעייז
 ןטנַארט ןעמענ טזומעג ךיילנ ןעמ טָאה ,סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד זַא

 -וצסורַא ןעלטימ יד ןעמ טמענ ואוו ,"ּפָאק םעד ךיז ןעיירד , ,ןטכַארט ףיט ןוא

 ןצימע זיא .ברַאה ץנַאג ןענַאטשעג זיא ענַארפ יד .רעמונ ןטייווצ םעד ןעגנערב

 םעד ,ליּפש-השעמ ןָאיצקיוא ןיא ןפיוקרַאפ לָאז עמ זַא ,קנַאדעג ַא ןלַאפעגנייא

 -תושממ יד רעבָא ,רעטוג ַא ןעוועג זיא ,ןבעל'כ ,לאפנייא רעד ,רעמונ ןטשרע

 -ונ ןטשרע םעד טרינָאיצקיױא טָאה ןעמ .,ערענָאמ ןעוועג ןענייז ןטַאטלוזער עקיד

 יד טָאה תומוקמ עדייב ןיא ןוא ,ןילקורב ןיא ייס ןוא ןטעהנַאמ ןיא ייס רעמ

 ,גנוטייצ ַא טימרעד סיורַא בינ יינ ןוא , ,800 זיולב טכַארבעגניײרַא ?יירעליּפש ,

 סח ןַא םינּפה ,(טרָאד ,יקסווָאנַאי .ש) "טכעלש רעייז טליפעג ךימ בָאה ךיא,
 -בעלקריוו יד ,ךיז טדער סע ןוא ךיז טכַארט סע יו ,טכייל ױזַא טינ ךיז טוט

 טקלעװרַאפ זיא עיציבמַא ןייא טינ ןוא ,ןקַאנקעצ וצ סונ רעטרַאה ַא ןיא טייק

 .ךאז ןייא זיא גנוטסעמרַאפ .גנוטרַאװרעד ןוא גנונעמַאה ןופ םיוב ןפיוא ןרָאװעג

 | .ךַאז דעדנַא ןַא זיא עיצַאזילַאער ןוא
 -1870) ןַאמקרעב רעדנַאטקעלַא | ןגעוו ץיטָאנ א ןיירַא זיא רעמונ ןטשרע ןיא

 -נעפעג ןיא טכשוחעגּפָא טַאהעג ןיוש טָאה ,1899 ,טייצ רענעי ייב סָאװ ,(6
 .1892 ןיא ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רע .רָאי ןביז שינעג

 ץיטָאנ עקיצרַאה-עמעראװ ענעי טָאה ,טימ זדנוא טלייט יקסווָאנַאי .ש יו
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 נניימעג טָאה טימעג ןרעווש ןופ ןטונימ ןיא סָאװ ,ןענַאמקרעב טרעטנומעגפיוא
 רעמ טינ ךיז טרעמיק רענייק ןוא ןסָאנעג יד ןופ ןרָאװעג ןסעגרַאפ זיא רע זַא

 -ניא רעד זַא ,ןסיוו טזָאלעג םיא טָאה ץיטָאנ יד .הכרעמ רעקירעיורט ןייז ןגעוו

 ,םיטניא ןוא דעלדניירפ ,קידעבעל זיא לַאזקיש ןייז ןוא םיא ןיא סערעט

 סָאװ ,גנוקיטומרעד ןוא גנורעטיילפיוא יד טָא טלַאה ןיילַא יקסוָאנַאי .ש
 ַא רַאֹפ ,רעטרעוו רֶאֹּפ עקיצרַאה ענייז טימ ןענַאמקרעב טפַאשרַאפ טָאה רע

 ףרַאד סָאו הווצמ רעסיורג ַא רַאפ סע טנכעררַאפ רע .םענייז טסנידרַאפ ןסיורג

 -ַאב ייז ,ןענָאזרעּפ ןגעק ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ תוריבע עקינייא ןקעמּפִָא ןענעק
 .ןענופעגסיוא רעטעּפש סע טָאה רע יװ ,טכערעג ןעוועג טינ זיא ןוא טקירייל

 | .('ווָאג ןט-9 ,טרָאד טעז)

 קרָאידינ ןיא ןסָאנעג יד וצ ףור ַא טימ טעדנעוװעג ךיז טָאה יקסווָאנַאי .ש
 -וירפַאב סנַאמסרעב תבוטל טלענ עמוס עשּפיה ַא ןפַאש ןעז וצ דנַאל ןרעביא ןוא

 רַאפ טלעג ףרַאד עמ זַא ,טניימעג סע טָאה ,םינּפל ,טייקכעלטנפע רעד רַאפ .גנוא

 ןיא .טכירעג םעיינ ַא רַאפ עיצַאלעּפַא ןַא ןטיירנוצוצ ("סרעיָאל ,) ןטַאקָאװדַא יד

 | .ןַאלּפ-סגנונירטנַא ןטגַאװעג ַא רַאפ ןעוועג סע זיא ןתמא רעד

 טָאה עמ .טײקשיטסַאטנַאפ יב טגַאװעג ןעוועג' זיא גנומענרעטנוא יד

 לענוט ַא ןבָארנעג ןעמ טָאה זיוה םעד ןֹופ .הסיפת רעד ןבעל ןיוה ַא טפיוקעג

 ןטימ ןזיב טריפרעד סע טָאה ןעמ .שינעגנעפענ רעד ןופ טנַאװ רעד רעטנוא

 םעד .ןפילטנַא טפרַאדעג ןַאמקרעב סע טָאה גנונעפע רעקיזָאד רעד ךרוד .ףיוה

 ןַא וצ ןבעגענרעכיא םיא טָאה רע .טעברַאעגסיוא ןייֵלַא ןַאמקרעב טָאה ןַאלּפ

 ןלעטש ךיז ןטעבעג םיא טָאה רע ,1899 ןיא טיירפַאב טָאה עמ סָאװ ,טנַאטסערַא

 | ,ןסָאנעג יד טימ גנודניברַאפ ןיא

 רענעייל יד ,םשור ןקרַאטש ַא טכַאמענ טָאה "ש"אט , רעד ןיא ףורפיוא רעד
 "ש"ַאפ , רעד ךרוד ןעמוקעגניירַא זיא רעלָאד טנזיוט רעביא ,ןפורעגנּפָא ךיז ןבָאה

 לייטנא ןקיטכיט א ןעמונעג טָאה יקסוװָאנַאי .ש .טייצ רעצרוק ַא רָאנ ןופ ךשמ ןיא

 ןייק ןרָאפעגוצ לָאמ עכעלטע ןזיא רע .עיצקַא:סגנוטער רעטנַאלּפעג רעד ןיא

 טייקטסישעג יד טרעדנואווַאב ןוא גנובָארגלענוט יד טכַאבָאַאב ןוא גרובסטיפ

 -סיימ א ןעוועג זיא טעברַא יד ,טייקנבעגרעביא רעייז ןוא סרעבערג ייווצ יד ןופ

 סע זיב ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו ןעגנַאנענוצ זיא ץלַא .גנורינעשזניא ןופ קיטשרעט

 ,קיטראפ ןעוועג יו טעמכ ןיוש זיא לענוט רעד זַא ,דנע םוצ טנעָאנ ןעמוקעגנ זיא

 .עמוס עשּפיה יד ןוא ימ עצנַאג יד ,לַאפוצ ַא ךרוד ןרָאװעג טקעדטנַא ךַאז יד זיא

 | .ךיור ןטימ יו קעוװוַא זיא ,טסָאקענּפָא טָאה טעברַא יד סָאװ ,טלעגנ

 םיתמה תיחת ןענַאטשענפיױוא זיא "ש"אפ , יד ןעוו טייצ רענעגייא רעד וצ

 ןיא ןגעלעג ןיא סָאװ ,"טפַאשלעזעג עיירפ , רעד ןופ סרעבעגסױרַא יד ןבָאה
 ןסָאלשַאב ןבָאה ןוא ןכושטרעדנַאנופ ןעמונעג ךיז ,1892 לירּפַא טניז טעלּפרעניה

 -"ש"אפ , רעד ןיא ןעוועג אנקמ ךיז ןבָאה ייז .ןבעל םעיינ םוצ ןקעוואוצפיוא יז

 זיא ,ץנערוקנָאק עקיטסייג ,טעטילַאוװיר .טפירש-שדוח יד טיינַאב ןכָאה ייז .עּפורג
 ,"ןטַארקָאטסירַא יד .טעברַא ןָאט וצ טרילומיטס סע .ךַאז עטונ ַא טפָא ץנַאג ;4
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 .לַאנרושז םעד טיהעגּפָא ןבָאה ,ןפורנָא קידנריזינָאריא ייז טנעלפ יקסווָאנַאי ,ש יו

 -- רָאי ַא ןעגנַאגעג זיא רע .םימי-תרכ טָאהעג רע טָאה לָאמ סָאד ךיוא רעבָא

 עלעיצנַאניפ יד ןעגנַאגענסיױוא םיא ןענייז סע --- הביס יד ,טלעטשענּפָא ךיז ןוא

 -גײרַא ןענייז ןעננורעייטשייב ןוא לָאצ ןיא קינייװ ןעוועג ןענייז רענעייל .תוחוכ

 | .סָאמ רעקידננינעג רעד ןיא טינ ןעמוקעג

 .רענעייפ טנזיוט ריפ עריא טלייצעג טייצ רעד ייב ןיוש טָאה "ש"אפ , יד

 ,טנזיוט ןעצ ַא ןברעוורעד וצ ךיז ןעוועג זיא עיציבמַא סרָאטקַאדער םעד רעבָא

 טע ?ןפוא ןשיטסַארד ַא ףיוא עיצַאלוקריצ ריא ןעמ טרעסערגרַאפ ױזַא יוװ זיא

 ךופ הסנכה-טלעג רערעסערג ַא ןגעוו טינ שזַאריט ריא ןגעוו שוריפב ךיז טלדנַאה

 רעדָא רעגלָאפכָאנ רעמ ,העּפשה רעמ טניימ רענעייל לָאצ ערעסערג ַא .ףױקרַאפ

 ירעד ךיז טָאה יקסוװָאנַאי .ש .עעדיא רעשיטסיכרַאנַא רעד טימ רעדיזיטַאּפמיס

 יורד ןופ 'זקע םענלצנייא ןופ זיירּפ םעד ,ןזָאלּפָארַא לָאז עמ :םעד וצ טכַארט

 :"רַאּפ יד ,ןדייל טינ םעד ןופ גנוטייצ יד טעװ לעיצנַאניפ .טנעס ןייא ףיוא טנעס

 .טעו לעיצנַאניפ דלַאביװ ןוא ,טסולרַאפ םעד ןקעד טעװ רענעייל לָאצ עטרעסערג

 -עג א ,סניוועג רעסיורג רעקיסיואכרוד ַא ןייז סע טעװ ,ןרילרַאפ טינ ייברעד ןעמ

 -/ .םויכרַאנַא ןופ עעדיא רעד רַאפ עדנַאנַאּפָארּפ ןוא סולטנייא ןיא סניוו

 יד .עקיטכיר ַא ןעוועג זיא גנונעכערסיוא ןייז

 רעד ןופ רָאי ףוס םוצ ,'צעד ףוס (ןשנעװנָאק) טפנוקנעמַאזוצ םעד וצ

 ,טייקנדי רפוצ סיורג טימ טעטכירַאב יקסווָאנַאי .ש ןיוש טָאה "ש"אפ , רעטײנַאב

 יי .ןקע טנזיוט טכַא ןיא ךיז טפיוקרַאפ גנוטייצ יד זַא

 עד ףיוא גנוקריוו עניילק ַא ראג טַאהענ טָאה גלָאפרעד רעד טָא רעבָא

 יאוהכ ןרָאװעג טרענימענ טינ זיא רָאטקַאדער םוצ טפַאשרענגעק יד .עיציזָאּפָא

 יא ןוא רָאטקַאדער ןופ יא סַאּפ ַא ןסירעג ןעמ טָאה גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ,הז

 .סָאװ ,עטלַא יד ןעװעג זיא רָאטקַאדער ןגעק הנעט-טּפיוה יד: .גנוטייצ רעד ןופ

 ַא יה עיצקאדער ןיא ךיז טריפ רע ;לָאמ גונעג ןָאדנַאל ןיא טרעהעג ןב ָאה רימ

 טינ םענייק טימ ךיז זיא ,טינ םענייק טגערפ ,ליוװ רע סָאװ טוט רע ,טָאּפסעד

 ַא ֹוצ ךעלטרַאװטנַארַאפ זיא סָאװ רָאטקַאדער ַא יװ טינ טלדנַאה רע .בשיימ

 .ןופ רעמישנגייא-רעבעגסיורַא- רָאטקַאדער ןעוועג טלָאװ רע יװ טרעיינ ,וויטקעלַאק

 מן נא י1 טפירש עטַאוװירּפ ַא ענייז ןעוועג טלָאװ יז יו ,גנוטייצ רעד

 ױוזַא- .-ןעוועג .ןענייז םיא ףיוא ןלַאּפנָא יד ןוא גנוטייצ רעד ןופ קיטירק יד

 -סױרַא לָאז עמ זַא ,גַאלשרָאפ ַא טכַאמענ ןיילַא טָאה רע זַא ,טרעטיברַאפ-זייב

 ןוא ;עיצקַאדער יד ןבעגרעביא םיא טעוװ רע ןוא ןָאדנַאל ןופ ןרעקָאר ןרעדָאפ

 קו 0 ,ז6 602 | .ןעיצקירוצ ךיז רע טעוו ןיילַא

 ןופ ןרעקָאר ןעמענוצ .ןעגנַאנעגנייא טינ םעד ףיוא ןענייז עטלמַאזרַאפ יד

 ףוא ?דניירַפ רעטעברַא, ןטבעלעגפיוא םעד טריטקַאדער טָאה רע וואו ןָאדנַאל

 -רעד .טייטַאב .טלָאװ .,?לַאנימרעשז , םעד  ןריטקַאדער ןעמענ ןבילקעג ךיז טָאה

 די .ןָאט טרָאטעג טינ ןעמ טָאה סָאד ,גנוגעװַאב יד ןקיטש

 ;רָאז יא ךָאנ ףיוא רָאטקַאדער ןּבילבעג יקסוָאנַאי .ש זיא ,הרירב-תילב ,ױזַא
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 ןובשח ַא ןוא -- רעטעברַאטימ עיינ ייווצ

--- 1 2 

 ירַאֿפ רעטיב ןעוועג ןענייז ןלַאוטקעלעטניא עטמיטשעג-שיטסיכרַאנַא יד
 וצ טפַאשרענגעק רעייז ןיא .ן-.י ,ש ןנעק ,טנַאזעג לָאמ עבעלטע ןיוש יו ,טנשקע

 ןבָאה ייז ."ש"אפ, יד ןריטָאקיִאב םוצ זיב ןעגנַאגעג ייז ןענייז ךעלנעזרעּפ םיא

 ,ןקילײטַאב ךיז טלָאװעג טינ ןפוא םושב ,עיצקַאדער ןייז רעטנוא ,ריא ןיא

 ןַא ךיז טָאה רע .רעטעברַאטימ טלעפעגסיוא ןבָאה ן-י .ש זַא סע טסייה!
 רעד טימ טכיורבעג טָאה רע סָאװ ןעמינָאדװעסּפ ןופ ףליה רעד טימ ןבעגעג הצע

 -רַאפ סָאד ,תמא .טפירש עכעלטנכעוו יד טליפעגסיוא םורַא ױזַא ןוא טנַאה רעלופ

 -רעווש שּפיה ןיקסװָאנַאי ןעמוקעגנָא ןיא ןעמָאנ ןדמערפ ַא רעטניה ךיז ןקעטש

 רעינַאמ ןייז ,ןושל ןייז .קידוועטנעק וצ ןעוועג רע זיא טסילַאנרושז א יו .ךעל

 ןַא ןכַאמ רָאלק ןיא טייקטקישעג ןייז ,קימעלָאּפ ןיא טייקפרַאש ןייז ,ןביירש ןופ

 ., רעבָא .ןבענענסױרַא ץַאז ןדעי ןיא םיא טָאה טייקיצילב-טייקיציוו ןייז ,ןינע

 ןוא טָאג טשינ ,טשינ טפלעה רענייק ןעוו ,עיצַאוטיס-ארירב-תילב ַא ןעוועג ןיא

 ,ןביירש טשינ םיא ייב ?יװ רענייק ןעוו .ןפלעה ןייֵלַא ךיז ןעמ זומ ,טייל טשינ

 רעכעלדימרעדמוא טימ ,טסיירד טימ ןָא ךיז טמענ רע ,ןעמעלַא רַאפ רע טביירש

 עשירעביירש עכעלנייוענמוא ןַא סױרַא טזייו ,ןעצ רַאפ טביירש ןוא עינרענע

 ייווצ -- ןוחטב טימ ןוא דלודעג טימ ןָא ךיוא ךיז טרוג רע ,טעטיוויטקודָארּפ

 -טשינ יד ,ענייז םיאנוש יד זַא רעכיז זיא ןוא טרַאװ רע --- תודימ עשידיי עטונ

 ןלעוו ייז ,ןטעברעביא ךיז ףוס ?כ2 ףוס ןלעוו רעניגרַאפ-טשינ ןוא רענעקרענָא

 טשינ ךיז לָאמ ןייק יו ,ןעמענפיוא ייז טעװו רע ןוא ,ןעמוק ןוא --- ןגייב ןזָאל ךיז

 | | ,טגירקענ

 ַא ,ףיט רעד ןיא ,ךיז ןיא ןטלַאהַאברַאפ ץעגרע טלַאהטנַא ןורסיח רעדעי

 ןיירַא םרח ןיא טניילעג ןבָאה רעביירש עשיטסיכרַאנַא ענעגייא יד יו ױזַא .הלעמ
 יוזַא טימ טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,"ש"אפ , יד ,טפירש ןייז טימ ןיקסווָאנַאי
 ןיא רעיוט ןוא ריט ןפָא ןטלאהעג .י .ש טָאה ,טנַאלַאט ןוא גנוננערטשנָא ליפ

 רעלַאקידַאר רעדעי ןופ ,גנוניזעג רעדעי ןופ רעביירש רַאֿפ טפירשנכָאװ רעד

 רעביירש רעד יבא ,עלַאקידַאר םערטסקע טינ זַא ,ךיוא טכער זיא סע ןוא ,גננוטכיז

 ,םזיטַאװרעסנָאק ןופ ּפמוז ןיא ןכָארקרַאפ ןצנַאג ןיא טינ ,געוו םייב זי

 .ןומ ַא ןופ וויטָאמ רעד ןענַאטשענוצ זיא "ענובירט עיירפ, ןופ ּפיצנירּפ םֹוצ

 רעביירש ןעמענניירַא ,"ןריטרָאּפמיא , וצ טייקידנעווטיונ ַא ןעוועג טושּפ זיא םַנ
 ףיוא ןקוקסיוא ןעמ ףרַאד ןטעברַאטימ טינ ןליוו ?ענעגייא , יד זַא ,"סעקינצוח,

 זַא ,ןזייוו ייז טעוו רע ,זָאנ ַא טימ ןביילב ענענייא יד ןלָאז ןוא ,"עדמערפ , ןופ ףליז

 .ןעמוקנָא טינ ייז וצ זומ רע .ייז ןָא ןייגַאב ךיז ןעק רֶז
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 יד טסעפ ןלעטש ןוא טייצ ןיא סיורָאפ טירט רָאּפ עשּפיה ַא ןכַאמ רימ
 ,רעביירש ןדעי רַאפ ץַאלּפ-סגנונירטנַא רעד ןרָאװעג זיא "ש"אפ , יד זַא ,ךַאזטַאט

 טלַאװעג רעביא טָאה עמ ןעמעוו ,ןזָאלענוצ טינ דומע םוצ םיא טָאה עמ סָאװ

 / רעטבערעג ַא טימ ןעמוקוצסיורַא טייקכעלנעמ יד ןבעגעג טינ ?יומ סָאד טכַאמרַאֿפ
 | 7 ,העיבת ןוא הנעט

 ןופ ןעניז ןטסטלוב םעד ןיא גנוטייצ-ללכ ַא ןרָאװעג זיא ('ש"ַאפ, יד) יז,

 -נַא טָאה סָאװ ,גנונעװַאב רעד ןיא שטנעמ א ןעוועג זיא סע רָאנ ואוו ,טרָאװ

 ןעוו ,טרָאװ םוצ ןעמוק טנעקעג טינ ,רוזנעצ רעקידנשרעה רעד תמחמ ואוושרעד

 ןָאינוי זיא סע ןכלעוו ןיא ,טייקיטכערענמוא ןַא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא סע רָאנ

 ץַאלּפ ַא ןענופעג טָאה ץְלַא סָאד ...טקיטשרַאפ ןבָאה ןעגנוטייצ יד סָאװ ןוא
 : ,(1998 'צעד 21 ,טרָאד) ."ש"אפ, רעד ןיא

 א טזָאלעג טָאה עמ ןיהואוו ,"טרָאּפ רעיירפ , ַא ןעוועג זיא "ש"אפ , יד
 .עזיוו ַא ןָא ןוא טרָאּפסַאּפ ַא ןָא ןעמוקניײרַא רעביירש

 ריא זיא גנוטייצ רעד ןופ ןבעל םעד ןופ (1909) רֶאי ןטרעפ םעד ןיא ,ָאי,

 ,יד עֶלַא רַאפ ץַאלּפ רעד ןרָאװעג זיא יז ,ןעמעלַא רַאפ ןרָאװעג ראלק רעטקַארַאכ |

 ןעמַאר יד ןיא ,ןעײטרַאּפ ערעייז ןופ ןעמַאר יד ןיא גנע טליפעג ךיז ןבָאה סָאװ |

 ר"ד ןופ ,ךלימ בקעי ןופ ןעלקיטרַא ןיוש ריא טניפעג ױזַא .ןענַאנרָא ערעייז ןֹופ

 רעט14 ,טרָאד) "ןענַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ ערעייז וצ סעדווירק ערעייז ןגעוו עּפסַאק
 | | : .('צער

 נָא ןייז ייב ןיקסוָאנַאי .ש ןופ טכַאמעג קזוח טָאה סָאװ ,ץנַארק .פ וליפא

 ןעװעטַאר ןעמוקעג ןיא ,י ,ש זַא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןוא קרָאידוינ ןייק ןעמוק

 רע וליפא ,ןטסיכרַאנַא יד רַאפ ןרעבָארעד יז ןוא ןטסילַאיצָאס יד ןופ עקירעמַא

 טָאה רע ןעװ "ש"אפ רעד ןופ טייקכעלדנײרפטסַאנ רעד וצ ןעמוקעגנָא זיא

 ."סטרעוורַאפ , ןיא טכַאמעג טָאה ץטַאק ,מ סָאװ גנורעלקרעד ַא ןגעק טריטסעטָארּפ

 ? טלדנַאהעג סע ךיז טָאה סָאװ ןנעוו

 ןליפא טָאה סָאװ ,ןייארַאפ-רעביירש ַא טעדנירנעג ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא

 טימ ,"עיצַארעדעּפ-סטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז טַאהעג העדכ
 ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ א טעדנירגעג ?םידוהַאי, יד ןבָאה רעירפ טייצ לקיטש ַא

 "רעד וצ ןעוועג ןיא סָאד ןוא ליצ ַא טַאהענ טָאה גנוטייצ יד ."טלעוו עשידיי יד

 עקירעמַא ןיא םיטבש עטדמערפענּפָא ייוצ יד ,סָאמ רעסיוועג ַא וצ ןרעטנענ

 ןוא -- ןענַאטשרַאפ ןעמ טָאה םידוהַאי רעטנוא .ןדיי יד ןֹוא םידוהַאי יד ונייהד

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןדיי עטדילימיסַא-בלַאה יד םויה-דע ךָאנ טייטשרַאפ עמ

 -וצפיורַא ךיז ןזיווַאב ןיוש ןבָאה ןוא קירוצ תורוד עכעלטע טימ עקירעמַא ןייק

 ןעמ טָאה "ןדיי רעטנוא .ןריזינַאקירעמַא ןצנַאנ ןיא ךיז ךעלכַארּפש ןוא ןטעברַא

 -חרזמ ןופ ןעמוקעג קירוצ גנַאפ טינ ןענייז סָאװ ןטנַארגימיא עמערָא ןענַאטשרַאפ
 יי; ,ןריזינַאקירעמַא ךיז ןוא ןרעוו וצ ךייר ןזיווַאב טינ ךָאנ ןבָאה ןֹוא עּפָארײא

 רעגַאקידַאר א ןופ אקווד רעביירש טלעטשעגנָא ןבָאה רעטלַאװרַאפ-סגנוטייצ
 ךיז טָאה ןייאראפ-רעביירש רעד .ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצַאס ,ה"ד ,ננוניזעג
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 יז גנורעדָאפ רעד טימ "טלעוו רעשידיי רעד , ןופ םיטַאבעלַאב יד וצ טעדנעוועג

 . "גידַאביסטעברַא יד ןעמוקכָאנ ןלָאז ןוא ןייארַאפ-רעביירש םעד ןענעקרענָא ןלָאז

 יד ןבָאה .טעברַאעגסיױוא טָאה ןייארַאפ רעד סָאװ עטַאר-תוריכש יד ןוא ןעגנוג

 .א ןוא ץנַארק .פ רעביירש יד ןענייז ,ןזיוועגקירוצ ןעגנורעדָאפ יד םיטַאבעלַאב

 ןעמוקעגסורַא ץטַאק ,מ רעבָא זיא ,קיירטס ַא ןיא סױרַא ץטאק ,מ ךיוא ,ןיקמורפ

 רעלטסניק עיירפ ןענייז רעביירש זַא ,טלַאה רע זַא "סטרעוורָאפ , ןיא טרעלקרעד ןוא

 -עפָארּפ ןייק ןבָאה טינ ןרָאט ןוא טינ ןענעק ייז ןוא תוכאלמ-ילעב ןייק טינ ןוא

 רצפיורַא ידכ ןקיירטס טינ ןפרַאד ייז זַא ךיז טייטשרַאפ ןוא ןייארַאפ ןלענַאיפ

 -ַאב"ץנעטסיזקע ןייק טינ טָאה סָאװ ןייארַאפ רעייז ןופ גנונעקרענָא יד ןעגניווצ

 טָאה סָאד רעבָא ,קיירטס ןיא רעטנורַא זיא ,ץטַאק ,מ ,ןייֵלַא רע םגה ,גנוקיטכער

 יד טָא ןגעק .ןגעלָאק ענייז ןופ ךיז ןרעדנוזּפָא ןלעוו טינ בילוצ זיולב ןָאטעג רע

 ןוא ,ץנַארק .פ ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא יירעלעטשטפירש חוכמ ןעגנוסַאפפיוא

 טלָאװעג טינ ווירב-טסעטָארּפ ןייז ןעמ טָאה ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ןיא יו ױזַא

 יא סָאװ "עמיטש-רעטעברַא-רעיירפ, רעד ֹוצ ןעמוקעגנָא רע זיא ,ןכעלטנפערַאפ

 ,ןַאגרָא רעיירפ ַא ןעוועג תמאב |

 רימ ןלעוו רעטעּפש ןרָאי לסיב ַא ךָאנ טימ זַא ,ןבעגוצ ןיוש רימ ןלעו בנא

 -לעזעג עיירפ יד  ןיא רעטעברַאטימ ןקידנעטש ַא יװ ןצנַארק .פ ןעניפעג ןיוש !
-3 

 ןב, ַא שממ ןעװעג טרָאד זיא רע .טריטקַאדער טָאה יקסווָאנַאי סָאװ "טטַאש

 .רעמונ ןדעי ןיא טעמכ ןטָארטרַאפ זיא רע ,"תיב

 ּפיצנירּפ ןשיטילָאּפ-שיטע םעד ןופ ןטעברַאנעמַאזוצ סָאד רימ ןעעז ַאד ,ָאי

 -עכָארּפשעגסױא ןַא ֹוצ וליפא ןרעוו ןבעגעג ףרַאד סָאװ ,טרָאװ ןופ טייהיירפ ןופ

 ,"עדמערּפ , ןכיורבעג ןופ טײקשיטקַארּפ רעקידרשיה-?כש רעד ןופ ןוא רענגעק םענ

 קיליוומוא ןענייז ענעגייא יד ןעוו רעדָא ,ענעגייא ןייק ןַארַאפ טינ ןענייז סע ןעוו

 ,טגנידַאבמוא ןרעוו ןָאטעג זומ טעברַא יד ןוא ,טעברַא עקיטיינ יד ןָאט וצ

 ויא סָאװ .עיצקַאדער רעד ןֹופ טקנוּפדנַאטש ןופ טדערעג ץלַא זיא סָאד

 ַא ןייז רָאנ לָאז :ױזַא ךַאז יד טייטש ,טעברַאטימ-רעביירש רעד וצ ךייש רעבָא

 םינלעב ןוא ,ןקירדוצסיוא יירפ ךיז רעביירש ַא טייקכעלגעמ א טיג'מ ואוו ץיַאלּפ

 ךיז ןלעװ רעביירש ,רענעייל ןייז רָאנ ןלָאז .ןעניפעג ןיוש ךיז ןלעוו ץַאלּפ ןפיוא

 .טייצ רעצרוק רָאנ א ןיא ןזייוו ןיוש

= 2 = 

 ןָאזרעּפ רעד ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה ,"קינצוח , רעקיטכיוו רָאג ,רעטשרע רעד

 ןעװעג ןידרָאג בקעי ןיוש זיא ,1900 ןיא ,טייצ רעד טָא ייב .ןידרָאג בקעי ןופ

 -עלטקניּפ ,שינערעקרעביא ןַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,סעמַארד ענייז טימ טמירַאב

 ךָאנ ,רעטַאעט רענַאקירעמַא-שידיי ןיא ,"דנוש ןדליוו ןופ שינערעקסיוא ןַא רעכ

 סיורג טימ ןרָאװעג טליּפשעג "ריל גינעק רעשידיי רעד, ןייז ןיוש זיא 1892 ןיא
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 ,"שטנעמ רעדליוו רעד , עמַארד ןייז טריפענפיוא ןעמ טָאה 1898 ןיא ,נלָאפרעד

 ,"ריי רעצרַאװש רעד, --- 1899 ןיא ,"עירול רעדירב עשיווטיל יד , --- 1894 ןיא
 -- 1894 ,"ןטלעוו ייוצ, -- 1896 ןיא ?עקירעמַא ןיא דיי רעשיסור רעד,

 ןיא ;"הטיחש יד , --- 1899 ןיא ;?"תרפא עלערימ , --- 1898 ;"תסחוימ עלהרובד,

 ."לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג ,, ---- 0

 עיצקַאדער רעד ןופ ריט ןיא ןּפַאלקנָא ןעמוקעג זיא ןידרָאג בקעי זַא ױזַא
 ,גנונעקרענָא ןוא שזיטסערּפ ָאד ןגירק ןוא ןכוז וצ טינ "עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 -ַאב ןייז טיס תובישח ןוא דובכ ןלייטוצ .שזיטסערּפ ןבעג ,טרעקרַאפ ,טרעיינ
 .ךיז ןקילייט

 ."אנעשוה ענעגָאלשעגּפָא יד , ןסייהעג טָאה סָאװ ךַאז ַא טקישעגוצ טָאה רע

 םֶאֹו טיירפרעד טעמכ ,ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,יקסווָאנאי .ש

 טלַאה ,לודג ַא רַאפ טנעקרענָא רע ןעמעוו ,ןעמָאנ ןסיורג ַאזַא טימ רעביירש ַא

 א םנייז טייהרענעטעבענמוא ןקישוצוצ עדרעוו רעשרעביירש ןייז רעטנוא רַאפ טינ

 םעד ןעזרעד .י .ש טָאה טקַא םעד טָא ןיא .עיצקַאדער ןייז רעטנוא ןקורד וצ ךַאז

 רעביירש ןוא ןטנעגילעטניא יד ןכלעוו ןיא םרח םעד ןופ םענּפָארַא ןופ בייהנָא

 ,טגיילעגניירַא םיא ןבָאה גנונעוַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןֹופ

 "עג ךיז טָאה .י .ש ןעוו ,ןרָאװעג טפמעדענ קרַאטש זיא החמש יד רעבָא

 ץנַאג ַא טפערטַאב סָאװ רַארָאנָאה א ךַאז ןייז רַאֿפ טעכ ןידרָאג בקעי זַא טּפאכ

 סָאװ ,ן-י .ש רַאפ ,טּפיוהרעד ןוא טייצ רענעי ןיא "ש"אפ , רעד רַאפ ,לדעפניפ

 .עבטמ עשּפיה ַא ןעוועג סע זיא ...טלעג טימ ןפרַאװ וצ ךיז טָאהעג דנייפ טָאה

 טכעה ַאזַא ןזָאלסױרַא .ןרעטש םעד ןשטיינק ןעמונעג .י ,ש טָאה ?ןעמ טוט סָאװ

 ַאזַא ןזָאלכרוד טינ טעװ .י .ש ,ןסָאלשעגסיױא ןזיא סָאד --- ? ןידרָאנ בקעי יו

 ךיז ןעק רע ןַא ,רעריטָאקיִאב עטרַאּפשעגנייא יד ןזייוו ןצ טייהננעלעג ענעדלָאג

 -גירַא רע טייג ,םיא יבנל ךיז ןסייררַאפ סָאװ ,ייז טָאטשנָא ?ייוו .ייז ןָא ןייגַאב

 עסיורג יד רעבָא .עיצַאטוּפער-םילודג ַא טימ רעביירש "ש"ַאפ , רעד רַאפ ןנירק

 ןוא ךיז טכעטש סע ,ללכה .,וויטיביהָארּפ זיא רַארָאנָאה ןטרעדָאפעג ןופ עמוס

 רעלָאד ףניפ עצנַאג .יירעגנערבסיוא ַאזַא ןעניגרַאפ טינ ךיז ןעק .י .ש ,ךיז טליוו סע

 סיױרַא טגירק ןוא .י .ש ךיז טלנילק 4 טרָאפ ןעמ טוט סָאװ ! טלעג ךס ַא זיא סע ---

 ,יֹוזַא .ןידרָאנ בקעי ןופ "אנעשוה רעד וצ גנורעלקרעד א, ןזיירּפ ןקיבלעז ןראפ

 ַא יװ טעמכ ןיוש זיא סָאד ןוא ,רעלָאד ףניפ יד רַאפ ןכַאז ייווצ ןיוש טָאה רע זַא

 ןופ שוריּפ ַא עקַאט טרעדָאפ "אנעשוה ענעסימשענּפָא יד , ,ךַאז יד ןוא .האיצמ

 .י .ש טָאה ,רעטייוו .םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןשטייט ךיז טזָאל יז ל?ייוו ,רבחמ

 קחוד ןרעקרַאטש ַא ךָאנ ןוא לַאירעטַאמ-קורד ןיא קחוד ַא טליפענ קרַאטש עקַאט

 יד ןופ רָאנ ןיא סָאװ ,רעביירש ַא ןופ ןעמָאנ ןטמירַאב א ןיא טליפעג רע טָאה

 עקיאייוצ ַא טלדנַאהעגנייא רע טָאה לַאפ םעד טָא ןיא זַא ױזַא ,"אליעלו אליעל ,

 | ,האיצמ

 .טרָאיהינ ,1953 .,ןידרָאג בקעי -- רמרמ ןמלק (*



 ַא ןוא שזַאטס ןשרעביירש ַא טימ רעטעברַאטימ רעקיטכיוו רעטייווצ רעד
 ױצ טָאה רע .שטיוורוה קיזייא קחצי ןעוועג זיא םענרַאפ ןטיירב ןשירַארעטיל

 זַא גנורעדַאפ-יאנת רעד טימ ,שיסור ןיא םיא ןופ ןבירשעג ?קיטרַא ןַא טקישעג

 ."ש"ַאפ , יד סע ןעק ,ןצעזוצרעביא סע ימ יד ןעמענ ךיז טעוו דָאטקַאדער רעד ביוא

 .ןעמוקַאב ליואוו ריא סע לָאז ןוא טלָאצַאבמוא ןבָאה

 טָאה .י .ש סָאװ רעטעברַאטימ עקיצנייא יד ןעוועג ןענייז ייווצ יד טָא

 ןהאק לקיימ ר"ד זַא ןבעגוצ פרַאד עמ .רָאי ןצנַאג ַא ןופ ךשמ ןיא ןגָארקעגנירַא
 טימ טעבראעגטימ קידנעטש טָאה ,(לאכימ ןביירשרעטנוא ךיוא ךיז .טנעלפ .רע)

 -סערָאק ענייז טקישעג טָאה רע ןיהואוו ,ןָאדנָאל ןיא "פ"א, ןיא ךָאנ ן-י ,ש

 : ,רָאמיטלַאב ןופ ןצנעדנָאּפ

 ןקישוצ ,דַאבַאב ןוא רעװָאשװַאב רעטכיד יד ךיוא ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ -|

 ןיילק ייז ןענייז ןלַאפ בור'ס ןיא סָאװ ,סָאד זיא רעדיל טיפ הרצ יד רעבָא ,דיל ַא

 ןופ רעליפסיוא יװ זַא ױזַא ,ץַאלּפ ךס ןייק טינ ןעמענרַאפ ייז .טעטיטנַאוװק ןיא
 ייז ןבָאה ן-י .ש ןוא .ןעגנערב טנעקעג טינ ןצונ ןסיורג ןייק ייז ןבָאה ךעלטייז

 ןקעדַאב ןופ טעברַא יד ןכַאמ רעטכייל םיא טנעקעג טינ ,ןפלַאהעגסױרַא ליפ טינ

 ,טפירע' רעכעלטנכעוו ועד ןופ סעטכַאלּפ יד ,ריּפַאּפ סנגיוב יד ןבַאטשכוב טימ

 רעד ןגעוו ,זיא רענייטש ןייז יו ,קיצרַאהנּפָא סיוא ךיז טסירד .י .ש יו טָא

 סָאװ גנומענרעטנוא ןַא ,ףָאטשקורד ןגירק ןֹופ טייהננעלעגנָא רעמענעגנַאמוא

 .רעווש רעייז םענייא ןדעי ןלַאפעג טלָאש

 רעייז טימ ןבָאה ייז שטָאכ ,ערעזדנוא ןטעָאּפ יד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,רעבָא;

 ייז ןבָאװ טעברַא ליפ רעבָא ,ןח ןסיוועג ַא גנוטייצ רעד ןבענעגוצ טעבראטימ

 ענייס עא טימ רָאנ טינ טעברַאעג טלָאמעד בָאה ךיא ,טרָאּפשעגנייא טינ רימ

 .(וָאנ ןט28 טרָאד) "תוחוכ עניימ רעביא רָאנ ,תוחוכ

 ןיא טקיטיינעג ראג זיב ךיז טָאה רע ,תוחוכ יד ןופ ןלַאפעג טושּפ ןיא רע

 טעברַא יד ןוא סיורג ןעוועג ןיא סורדרַאפ ןוא נָאטייװ רעד ןוא .רעפלעהסיורַא

 -ַאב עשיטסיכרַאנַא יד זַא ןייזטסואווַאב םעד ןֹופ רערעווש ךָאנ ןלַאפעג םיא זיא

 תוחוכ ענײמענלַא טימ ןוא ,רעביירש עטוג ץנַאג טגָאמראפ אי ָאקווד טָאה גנוגעוו

 רעד ןופ ןרעמונ עכײרסטלַאהניא ,ענייש ןטיירנוצ טנעקעג טכייל ןעמ טלָאו

 ַאטָאבַאסעג שירעכערברַאפ טעמכ ייז ןבָאה סיעכהל וצ ףיוא יו רעבָא .טפירש

 רעייז וצ .?טכַאמ רעשירָאטקַאדער , ס-י .ש רַאפ ןגייב ךיז טלָאװעג טינ ,טטוועשז

 ןעועג זיא טכיזפיוא ס-י ,.ש רעטנוא זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד גנוקידייטרַאֿפ

 רימחמ רעסיורג ַא ,רָאטקַאדער רעגנערטש ַא ןעוועג ןיא רע .ןטעברַא וצ רעווש
 ?קיטרַא סמענייק ,רעקיטכיר ,טעװענַאשעג טינ םענייק טָאה רע ןוא ,דיּפקמ ןוא

 -טנפערַאפ םוצ טריטקַאדער ןוא טקוקענכרוד ייז טָאה רע ןעוו טעװענַאשעג טינ

 ןיא ?קיטרַא סווָארַאטַאלַאז .ה וצ גוצַאב ןיא ,ןעזעג סע ןכָאה רימ יװ ,ןכעל

 ,רָאטקַאדער רעטקיטכערַאבלופ ןייק ןעוועג טינ וליפא זיא ,י ,ש ואוו ,"טייחרַאװ,

 -העד יד טַָאהעג ןיוש רע טָאה ךָאד ןוא רָאטקַאדער-ױמכ ַא סעּפע ןיולב רָאנ

 אטישּפ ַא .ןצריק סע םיא ןסייה ,לקיטרַא ןַא סמענעי ןריקַארברַאֿפ וצ טייקטיירב
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 -קַאדער רעשירעשרעהניילַא רעקיטכעמלופ רעד ןעוועג זיא רע ןעוו ,רעטציא ןיוש
 ענעטינשענּפָא, ןבָאה םיא יוב ןלעװ ןעלקיטרַא ערעייז זַא קידנבָאה ארומ ,רָאט
 ,עיצַארעּפָא ערעװש ַא ןכַאמכרוד ןלעוװו ייז רוציקב ,ןטייז ענעבירעגנָא ,"ןרָאי
 - עט. | טקורעג טינ ךיז ייז ןבָאה

 יז טעמכ ןיילַא ףרַאד סָאװ רָאטקַאדער ַא יו תוחוכ יד רעביא קידנטעברַא
 -דנימ ןייז טימ ןייגוצנָא ןזיװַאב ךָאנ ךָאד רע טָאה ,גנוסייצ עצנַאג יד ןביירשנָא
 -רַאֿפ ךיוא ךיז םָאה רע .לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא ןרַאֿפ עדנַאגַאּפָארּפ רעכעל
 ןעיירעביולג .עזעיגילער יד ןנעק טעברַאדעיצַאטיגַא רעשירע רעלקפיוא טימ ןעמונ

 {ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןשיוצ טיײרּפשרַאפ קרַאטש רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ !
 -ךַאפ טלדנַאהַאב טָאה רע ,ןטַארעּפער עטפָא ןטלַאהעג טָאה רע .םייצ רענעי ןופ
 רַאפ ."טלַאהניא ןלערוטלוק םתס ןוא ןשיטילָאּפילַאיצַאס , ןופ סעמעט ענעדייש
 יי | ,רַארָאנָאה ןסיוועג ַא ןנירק רע טנעלפ ןנַארטרַאפ יד

 ןצנַאנ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייהננעלעגנָא עלענָאיצקַאדער עכעלרעניא יד ןיא ןסָאנעג יד דצמ ךיז ןשימניירַא ןייק טעדלודעג טינ טָאה ,י .ש
 טָאה רענייק ןוא םישדק-ישדק ןייז ןעוועג .זיא סָאד ,רעפס-ץנעטעּפמָאק ןייז ןיא
 רעדייא ,ןעמונעגסיוא ױזַא שוריפב טָאה רע .טַאהעג טינ לנרה-תסירד ןייק ןיחַא
 -קנאדמוא עקידתוירחא-רעווש יד טָא ךיז ףיוא ןעמענ וצ טקיליוועגנייא טָאה רע
 - | | .ןַאגרָא ןשיאײטרַאּפ ַא ןופ גנוריטקַאדער ערַאב

 -עטיל ןייר עגונב גָאזסױרַא-סגנוניימ א טימ ןזאלענוצ טינ םענייק טָאה רע
 ךיז ייב ןעוועג זיא רע סָאװ ,רַאפרעד טושיּפ ,עיצקַאדער רעד ןיא םינינע עשירַאר
 יד ןשיווצ זיא סע רעוו יו ןיבמ רערעסערג ַא רע זיא ןכַאז יד ףיוא זַא רעכיז
 ןסָאנעג םתס ךייש זיא סָאװ ןוא .ןטַארעטיל עטמיטשעג-שיטסיכרַאנַא עשידיי
 ףערוטלוק-שירארעטיל ןעייטש ייז זַא ןטלַאהעג רע טָאה -- עגנוי יצ עטלַא ---
 םע זַא ,ןטײקיאעפיץַאשּפָא ןוא שינעטנעק ןיא םיא ןופ רעקירעדינ ליפ ױזַא ףיוא
 -סיורַא ערעייז וליפא ,יירענַאזתוניבמ רעייז טימ ןענעכער וצ סָאװ ךיז ָאסינ ןזיא
 ַא ןרעהוצסיוא דלודעג ןייק טָאהעג טינ רע טָאװ םזיכרַאנַא ענונב ןשינעגָאז
 םיא ןוא טריטנולָאװ ןבָאה ייז ןַא ןוא ,ןינע ןשירַארעטיל ַא עגונב ןיוש אטישּפ
 ןדייר ןזָאֿפ טינ ייז ,סעכ טימ ןקַאהּפָא ייז רע טגעלפ ,ןעגנוצַאשּפָא ערעייז ןבעגעג
 .רעטריוורענעד ַא ןײגקעװַא ןוא ןטימ ןיא ןזָאלרעביא ייז טנעלפ רע ,םיא וצ

 טייז רעשינָאלָאעדיא-שיטסיכרַאנַא ןוא רעשירַארעטיל רעד עגונב ץלַא סָאד
 ןזָאלעג ָאי רע טָאה טייז רעלעיצנאניפ רעד ךייש זיא סָאװ רעבָא .טפירש רעד ןופ
 תואצוה יד ןופ ןסיוו ,עגַאל רעד טימ ןענעקַאב ךיז ,ןשימניירַא ךיז ןסָאנעג יד
 -ץנַאניפ ןֹוא רעכיב יד ןכוזרעטנוא ןגעק טָאהעג טינרָאג טָאה רע .תוסנכח ןוא
 | | ,ןטכירַאב

 -נוא ןֹופ טעברַא עכעלטרָאװטנַארַאפ יד טױרטרַאפנָא ןעמ טָאה לָאמ ןייא
 ווָארַאטַאלַאז ללח ,םירבח ענעמונעגנָא רעייז ייווצ יד תונובשח-רעכיב יד ןכוזרעט
 זַא ןענופעג ןוא רעכיב יד טכוזרעטנוא ךעלטנירג ץנַאג ןבָאה ייז ,ריּפַאס .ב ןוא
 | / .ןעמיטש תונובשח יד ,גנונעדֹרַא ןיא זיא ץלַא
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 ןגירק טגעלפ רע סָאװ רַאפ ,גַארטרָאפ ַא ןבעג קיטיירפ ןדעי טגעלפ יש

 .רעקידמניחב ןייק ןעוועג טינ ןיא ןגַארטרַאפ ענייז וצ טירטניירַא רעד ,טלָאצַאב

 ַא יװ טירטפיוא ןכעלטנכעוו ןייז רַאפ ןעמוקַאב טנעלפ רע סָאװ רַארָאנָאה .םעד

 ."ש"אפ, רער ןופ דנָאפ ןיא ןבעגוצקעװַא ןעוועג גהונ ךיז רע טָאה ,רָאטקעל

 זַא טקרעמַאב ריּפַאס .ב טָאה רעכיב יד קיטלעפנרָאז ץנַאג קידנקוקרעביא ||

 רע .גַארטרָאפ ןקידקיטיירפ ַא רַאֿפ עמוס ַא ךוב ןיא ןגָארטניײרַא סָאד טלעפ-סעי

 .גנורעלקרעד ַא ןטעבעג ןוא ן-י .ש טבַאמענ םַאזקרעמפיוא ףיורעד טאה

 -עגעג רעד רַאפ זיא ךוב ןיא .ןרעלקוצפיוא טכייל רעייז ןעוועג זיא ךאז ידי

 ןטלַאהעג טינ ךָאװ ענעי טָאה .י ,ש לייוו ,ןרָאװעג ןבירשרַאפ טינרָאג ךָאו רענעב

 "עג טינ טָאה רע יוװ יױזַא .דנַאטשוצ-טנוזעג ןטונ טינ ןייז תמחמ גַארטרַאפ .ןייז

 .ןבעוצנײרַא סָאװ טַאהעג טינ רע םָאה ,טלָאצַאב ןנָארּק

 יוצעגנָא ןַא רעייז ענייז םינינע עכעלנעזרעּפ עגונב ןעוועג רעבָא זיא .י .ש

 ךיז טָאה גנורעלקרעד ַא ןטעב ןיא ןָאט סריּפַאס .ב .ןופ ,וויטיסנעס-רעּפוס ,רענעג

 םיא טייקכערפ יד טאהעג רענעי סע טָאה יוװ ,שטייט'ס .טקידיײלַאב קרַאטש .י ,ש

 ןיא .י ,ש !? ןגַארטרַאפ ןרָאפ לָאצּפָא םעד ךיז רַאפ ןעמענ ןיא ןקיטכעדרַאֿפ וצ

 ,ןסנַאניפ יו םינינע עטַאקילעד עכלעזַא ענונב רַאבליפ רעייז ןוא ןדּפק ַא ןעוועג

 טייקברַאה יד ןטעלגרַאפ ןוא ןרעפטנערַאפ ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה ריֿפַאפ .ב

 רע טָאה ענַארפ ןייז ןּפַאכקירוצ ,ןפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סע .עגַארפ רעד ןופ

 קנאשענ ןייק זא ,גנוניימ רעטכערעג דעד טימ ןעוועג זיא .י .ש .טנעקעג טינ ךָאד

 טינ זיא ,ןבעג-הקדצ יו ,הנתמ ַא .םיא ייב ןענָאמ וצ טכער ןייק טינ ןעמ טָאַה

 טָאה דצ רעטייוצ רעד סָאװ בכוח ןייק טינ זיא ,גנוטכילפרַאּפ עקיטייזייווצ ןייק

 ןיירַא טינ זיא ,סעיצקעל רעדָא ןנַארטרָאפ ןטלַאה ,ןרירעפער .ןרעדָאפ וצ טכעד ַא

 -עג טָאה רע ,רָאטקַאדער ַא ןופ סעיצקנופ עשירָאטַאנילבָא ענייז ןופ ןיירק ןיא

 רכשיגַארטרָאפ םעד .טלָאצַאב ןנָארקענ ייז רַאֿפ טָאה רע ,ןגַארטרָאפ יד ןטלַאה

 ביוחמ ןעווענ טינ זיא רע ,"ש"ַאפ , רעד ןופ דנָאפ םעד ןעקנַאשעגנקעװַא רע טָאה

 זיא ,רַארָאנָאה ןייז ןבעגוצקעווַא טלעפרַאפ לָאמ ןייא טָאה רע זַא ןוא ,ןָאמ וצ סע

 ןופ ןעמ טָאה גנורעלקרעד יד !?גנורעלקרעד א ןעגנַאלרַאפ םיא ןופ ןעמ ףרַאד ?סָאוז

 רָאַּפ ענייז ןבעגעגקעװַא ָאי טָאה רע סָאװ ןכָאװ עֶלַא רַאֿפ ןטעב טֿפראדעג םיא

 -עגרעביא טָאה רע סָאװ ךָאו רעד רַאפ טינ ןוא ,רעלָאד עטנידרַאפ רעווש-רשכ

 ןשטייט ייז זַא סע טסייה ןובשח ַא םיא ןופ טגנַאלרַאפ עמ דלַאביװ ןוא .טרעפיה

 רָאּפ יד קידלוש ייז ןיא רע זַא ןעניימ ייז זַא ,קיטכיר טינ גנולדנאה ןייז םיוא

 ןגייצרעכיא ייז רע טעוו יױזַא ביוא זיא ,ךעלטנכעוו ןיירַא טמענ רע סָאוו ,רעלָאד

 ,ןזייוו ייז ןוא ךיז ייב ןטלַאהוצ טלעג לסיב סָאד טעװ רע .תועט ַא ןכַאמ ייז זַא

 -- םינ רע ליוו ,סע רע טיג --- רע ליוװ ,ליוו רע סָאװ םיא טימ ןָאט ןעק רע זַא

 ףיוא ןײטשַאב טעװ רע .ןענָאמ טינ םיא ןופ סע ןעק רענייק ןוא טינ רע טיִנ

 רע טָאה בגא .טכַאמ רע סָאװ רעייטשוצ םעד ןצַאשּפָא ןלָאז ייז ןוא טכער ןייז

 ,ךָאו עדעי ןיירַא טמוק יז ןוא עסיורנ ןייק טינ זיא עמוס יד יו יױזַא טכַארטענ
 -עגנָא טינ ןיא סע ,רעייטשייב ןייז טינ טקרעמַאב רענייק ןוא ,ןָא טינ ךיז יז טעז |



 251 : ןפַאש ןוט ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסװַאנַאי ,ט

 ןיוש זיא סע דלַאביװ ,ןָא טנייה ןופ רע טעװ ןכל .קיטשינ וצ זיא סע לייוו טגייל |

 טגירק רע סָאװ טלעג סָאד ,שרעדנַא ןעלדנַאה ,שינעדנעטשרַאפסימ ַא וצ ןעמוקעג

 עשפיה ַא ןביילקנָא ךיז טעװ סע זיב ךיז ייב ןביילק רע טעװ ,סעיצקעל יד רַאֿפ

 די-תנתמ ןייז ,"ש"ַאפ , רעד ןעקנעשקעװַא טלָאמעד רע טעוװ ,עמוס עקידוועעזנָא

 ,ןסָאנעג יד ןופ רַאפרעד קנַאד א ןגירק שטָאכ טעוװ רע ןוא םשוד ַא ןכַאמ טעוו

 -עגסיורַאמוא ןַא שטָאכ זיא קנַאד ןכעלדנימ ןטכַארבעגסױרַא ןייק טינ ביוא ןוא

 | ...רעצרעה ערעייז ןיא טײקרַאבקנַאד עטדער

 םָא! טלמַאזעג טָאה רע ,ןסָאלשַאב טָאה רע יװ ןָאטעג יױזַא עקַאט רע טָאה

 טַאהעג ןיוש טָאה רע זיב סיוא-ךָאוו ןייא-ךָאוו זייווכעלסיב וצ טלענ-רַארָאנָאה

 ערהירצי רעד ןוא טכַארט שטנעמ רעד רעבָא ,רעטרעדנוה ןלופ ַא ןבילקעגנָא

 רעטונג ַא רע זיא בנא ,הטילש עקרַאטש ַא טָאה טלעג ןופ ערה-רצי רעד ןוא .טכַאל

 ןהנעט ןעמונעג רע טָאה ,רעדייררעביא רעקרַאטש א ןוא רענדער רעקידננייצרעביא

 עלעיצנַאניפ ריא ,טלעג ןייק ןיא טינ רעטציא ךיז טקיטיינ "ש"אפ , יר :ןדי .ש וצ

 ,ךרצנ רעסיורג ַא אקווד טסיב ,טרעקרַאפ ,וד .עטגנערַאפ אזַא טינרָאג ןיא עגַאל

 רַאפ טנידרַאפ ךָאד וטסָאה טלעג לסיב סָאד .טכַאדעג רָאטקַאדער ןייק רַאפ טינ

 עמַאזימ ערעווש ַא זיא ןגַארטרָאפ ןטלַאה .ןירַאה ןטימ ןנעז רַאפ ,טעברַא ןייד

 -עג גנַאל ױזַא טָאה ערה-רצי רעד ?לכה ? רעכליב טינ ןעד וטסיב ןכל ,טעברַא

 ינוה רעד ןוא -- תעדהיבושי ןגנַאל ַא ךיז טימ ןטלַאהעג טָאה .י .ש ןוא ,טדער

 .ענעשעק ןיא םיא ייב ןבילבעג זיא רעטרעד

 -רעטעברַא םייב ןעמונעגנָא ןוא רעלוּפָאּפ שפיה ןרָאװעג ,י ,ש זיא ?ייוורעד

 ןטלַאה ןעמוק לָאז רע ןרעדָאפסױרַא טּפָא םיא טנעלפ עמ ,רָאטקעל ַא יװ ,םלוע

 יא ןוא רעביירש ַא יו יא --- ןעמָאנ ןייז ןעוו ןטייצ עטוג יד ןיא .ןגַארטרָאפ ענייז

 ענייז ןופ ןעמענניירא רע טנעלפ ,ךיוה ןניטשעג ןוא ןסקָאװעג זיא ,רענדער ַא יו

 -עגנָא טָאה ןטארעפער ענייז ףיוא גערפכָאנ רעד .ךָאו ַא רעלָאד 80 ַא סעיצקעל

 ַא זַא .ןעועג טינ לָאמ ןייק .י .ש זיא רעננערבסיוא ןייק ,רָאי עכעלטע ןטלַאה

 ,ןייגקעװא סָאד ךעלרשווש ץנַאנ ןעמוקעננָא םיא זיא ןעמוקעגניירַא זיא רעלָאד

 ַא טפַאשעגנייא ךיז טָאה רע .עמוס עסיוועג ַא טרָאּפשעגּפָא עקנילָאװַאּפ ,י .ש טָאה

 -סיכרַאנַא רעד ןופ רָאטקַאדער רעד קיזייא .בא טפיוקרַאפ טָאה םיא סָאװ זיוה

 .קרָאידוינ ןזָאלרַאפ ןבילקעג ךיז טָאה סָאװ ,"יטעייסָאס ירפ , טפירשנכָאו רעשיט

 טקירד רע יוװ .ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא טימ עילימַאפ ןייז ןוא ךיז טגרָאזַאב טָאה .י .ש

 רַאפ טיײרַאברָאפ ןבָאה טינ לָאז טפנוקוצ רעד ןופ לַאזקיש רעד סָאװ, :סיוא ךיז
 ,"אובת אלש הרצ לכ לע, רעטרעוו ערעדנַא טימ .('ווָאנ ןט30 ,טרָאד) "זדנוא

 ...ןענענערניירַא טינ לָאז סע ןוא ּפָאק ןרעביא ןקלַאב א ןייז שטָאכ לָאו

 .הבוט עסיורג א ןעמוקענסױרַא ן-י ,ש ןיא "גנוקידיילַאב , א ןופ זַא ױזַא

 טינ שטָאב ,רעגייטש ןראברעדנואו א ףיוא ,סױרַא זיא "דובכב העינפ , ַא ןופ

 .וינעווע רעלעט ףיוא זיוה ַא ,טקעריד
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 ילניקעמ ףיוא טַאטנעמַא סעשטַאגלָאשזד ןַאעל

 ןופצ ןֹופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ילניקעמ סַאיליװ

 רע סָאװ ןדנואוו יד ןופ 1901 רעבמעטּפעס ןט14 םעד ןברָאטשעג זיא עקירעמַא

 טכַאמעג םיא ףיוא טָאה סָאװ ,טַאטנעטַא םעד ןופ 'טּפעס ןט6 םעד ןגָארקעג טָאה

 .שטַאנלָאשזד ןָאעל

 ,טיִארטעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ,דימש ַא ןעוועג זיא שטַאגלָאשזד

 קיצנַאװצ ןוא טכַא ןעוועג טלַא רע ןיא טַאטנעטַא ןתעב ,1873 ראי ןיא ןַאנישימ

 דניא רענעגייא ןייז ףיוא טקַא ןשיטסירָארעט םעד טריפענכרוד טָאה רע ,רָאי -

 עטקינייארַאפ יד ןיא גנוגעזוַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד טימ .תוירחא ןוא זויטַאיצ

 ךָאד .גנודניברַאפ רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןייק ןיא ןענַאטשעג טינ רע זיא ןטַאטש

 -לעּפַאב רעניײמעגלַא רעד דצמ ןה ןוא ײצילַאּפ רעד דצמ ןה דלוש עצנַאנ יד זיא

 ,ןטסיכרַאנַא יד ףיוא ןרָאװעג ןפרָאוועג גנורעק

 תוכייש ַא ןבָאה טנעקעג טַאטנעטַא םוצ טָאה זיא סע ןעמעוו ןופ רעקינייװ

 רעשוריפב ַא ןעװעג זיא רע .טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,"ש"ַאפ , יד ןוא ,י .ש

 ןייז ןופ לקיטרַא-טּפיױה םעד טָא .רָארעט ןזָאלוװיטַאמ ןלעודיווידניא ןופ רענגעק

 עדנַאגַאּפָארּפ , ןופ ?ייט ַא יו רָארעט ןופ ןפרַאװרַאפ סָאד ,ָאדערק ןשיטסיכרַאנַא

 .עיצקַאדער יד ןעמענרעביא םייב ךעלטנפע טרירַאלקעד רע טָאה "טָאט רעד

 :טביירש .י .ש סָאװ טָא

 םעד היא שטַאגלָאשזד ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ןגנוי ַא ןופ טַאטנעטַא רעד,

 ןַא ,טפַאשננייא ַאזַא ןופ טינרָאנ זיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ

 דָאלּפַא רעקינייװ ךָאנ ןוא ,וצרעד ןעמיטשוצ ןענעק ןלָאז ןטסיכרַאנַא עטסרעמ יד

 עדנַאנַאּפָארּפ רעד רַאפ ןעגנערב ןעק טַאטנעטַא ַאזַא סָאװ ןצונ רעד ,םיא ןריד

 ןוא רעכיז זיא רעבָא ןדָאש רעד ,שיטַאמעלבָארּפ רעייז זיא ,עעדיא רעזדנוא ןֹופ

 ,טנַאקַאב קינייװ רעייז ךָאנ זיא טציא זיב ,טנעה יד טימ ןּפַאטוצנָא --- ,סיוועג

 . .. עיצקַא רעד ןופ ןוויטָאמ יד רעביא ךיוא ױזַא ,ןיילַא טָאטנעטַא םעד רעביא יו

 זומ טסיכרַאנַא רעדעי סָאװ ,ןטַאט ענעי ןופ ענייא סע ןיא ךָאנ סנכייצ עֶלַא טיול

 ןופ עעדיא רעד ןֹופ גנוטיירּפשרַאפ יד ביוא ,טפנוקוצ רעד ןיא ןטיהרַאט וצ ןעז

 ַא ןופ גנוקידירפַאב יד יו ,רעקיטכיוו םיא רַאפ זיא ןסַאמ יד ןשיווצ םזיכרַאנַא

 .(*"זירּפַאק םענַאטנעמַאמ

 ןוא יירעצעז יד ןלַאּפַאב ,בר-ברע רעשידיי ַא ,ןופה רעסיורג ַא זיא ךָאד

 ױזַא ."יקסווָאנַאי דמושמ םעד, טכוזעג ןבָאה ייז ,"ש"ַאפ , רעד ןופ עיצקַאדער

 ןבָאה ייז יו יױזַא .לַאפרעביא ןתעשב ןעיירשסיוא ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז ןבָאה

 ,סנטסַאקטּפירש יד וצ ןרָאצ רעייז טזָאלעגסיוא ייז ןבָאה ,ןענופעג טינ םענייק

 .ןטקַא עשילַאדנַאװ ןייגַאב ןוא ןדָאש ןָאטנָא טימ טנגונַאב ךיז

 .ימפעס ןט13 1901 .יש"ַאפ 8 (*



 2. .פַאש טא ןפמעס ,ןבעל ןייז -- יטסװָאנַאי .ש

 עיצקַאדער יד ןוא יירעצעזטפירש יד ואו ,רעלעק ןופ רעמיטנגייא םעד
 ןטימ טגָאזעגנָא םיא ןוא ןקָארשעגנָא טוג סענַאגילוכ יד ןבָאה ,ןענופעג ךיז ןבָאה

 ַא ןביילב ליוו רע ביוא ,ןגעוורעד טינ ךיז לָאז רע זַא טרָאװ ןקידנעָארד ןברַאה
 .םידמושמ עקיזָאד יד ךיז ייב ןטלַאה ,ןנעמרַאפ ןייז ןוא רענייב ענייז טימ רעצנַאנ

 רעטניזעג ןייז טלָאװ סע זַא ,שינערעהוצנָא ןַא ןבעגענ ךיוא םיא טָאה ייצילַאּפ יד

 ףיז ןעניפענ סָאװ טייל-הרבח עכעלרעפעג יד ןופ רוטּפ טרעוו רע ןעוו ,םיא רַאפ

 ןעמ טָאה .ןעיצסיױרַא ךיז ןסייהעג ,רעמיטננייא רעד ,רע טָאה .רעלעק ןיא םיא ייב

 רעטלַאװרַאפ רעד ,ןטייווצ ַא ןיא לַאװדָאּפ ןייא ןופ ןגיוצעגרעכירַא ךיז לייאעג ןיא

 ןבָאה טכַאנ ךרוד ,רעינַאּפש סקַאמ רבח רעד ןעוועג טלָאמעד זיא "ש"ַאּפ , ןופ
 ץלַא ,ןילטלטמ עֶלַא ןוא םירישכמ-ץַאז יד ,טפירש יד ןנָארטעגרעבירַא םירבח יד
 לָאז "ש"אפ , רעד ןופ רעמונ רעקידנעמוק רעד זַא ױזַא קיטרַאפ-סקיפ טכַאמענ

 ןוא ייצילַאפ רעד ,םיאנוש יד שינעקוּפעצ ףיוא גנוקיטעּפשרַאפ ַא ןָא ןעמוקסיױרַא

 | ,רערימָארנָאּפ יד

 ןוא סנטסאק ערעייז ייב ןענַאטשעג רעצעז יד ןיוש ןענייז ןנדָאמס ףיוא;

 .(טרָאד) "רעמונ ןקידנעמוק םעד ףיוא טעברַאעג

 ןיהואוו ,ץַאלּפ םעיינ םעד ןופ טינ טסייוו רענייק זַא ,טניימעג טָאה .י ,ש

 -ירא ךיז לענש ףיֹוא ןוא םייהענ ןיא ןבָאה עיצקַאדער יד ןוא יירעצעזטפירש יד

 ערעייז עלַא ףיוא ניוא םַאזכַאװ ַא ןטלַאהעג טָאה ייצילָאּפ יד רעבָא ןגיוצענרעב

 רענַאיצילַאנ א ,רעמיטנגייא םעד ןסיוו טזָאלעג ךיילנ טָאה יז ןוא ,ןעגנונעווַאב

 ןייק ןבָאה טינ ליוװ רע ביוא רעלעק ןופ ןייז חלשמ "ןטידנַאב , יד לָאז רע זַא ,דיי

 .ןעיצסיורַא ךיילג ךיז ןסָאנעג יד ןסייהעג ןוא טגלָאפעג עקַאט רע טָאה ;תורצ

 רֶא ןופ ןריר טינ ךיז ןלעוװ ייז ,ןיינ :טרַאּפשעננייא רעבָא ךיז טָאה .י .ש

 .ליוו רע סָאװ ןָאט רע לָאז ןוא ,ץַאלּפ םעיינ ַא טימ טינ ךיז ןנרָאזַאב ייז רעדייא

 ןוָאלעג ייז טָאה רע ,ןענואוועג טָאה עמ ןוא טלעטשעגנייא ךיז טָאה עמ ,ללכח

 ןכוזסיוא ךיז ןפרַאד ייז רעכלעוו ןופ ךשמ ןיא ,טייצ ךָאוו ןייא רעלעק ןיא ןביילב

 .החונמ-םוקמ םעיינ ַא

 רעד טימ ךיז טקיטרַאפענּפָא ,ךעלטייז יד טכַאמעג ,גנוטייצ יד טצעזעגפיוא
 טלעטש ,יירעקורד ןיא .סעמרָאפ יד טריפעגקעווַא לייאעגנ ןיא ןעמ טָאה ,רוטקערָאק

 ןעוועג ,געוו םעד ייז ןפָאלרַאפ ,ןעוועג םידקמ ךיז טָאה ייצילֶאּפ יד זַא ,סױרַא ךיז

 ."ש"ַאפ; יד ןקורד ןנעוורעד וצ טינ ךיז טנָאזרַאפ םיא ןוא רעקורד םייב ןיוש

 ,ןרָאצ רעייז ןצייר ןוא ?סרעבָאהטכַאמ , יד טימ ןסיירנייא טינ ךיז ליוו רע ביוא

 םעד ןקורד וצ טנַאזענּפָא ךיז טָאה ןוא ןקָארשעגרעביא ךיז רעקורד רעד טָאה

 ענרדותוא רעד ףיוא ןעק רע ,טרַאּפשעגנייא רעדיוו ךיז טָאה .י ,ש רעבָא ,רעמונ

 יד ךרודַא ךיילג זופ רעמונ רעקיטרַאפ רעד ןוא יירעקורד עיינ ןייק ןגירק םינ

 ,סיורַא זיא רעמונ רעד ,טריפעגסיוא טָאה ןוא טנשקעעגנייא ךיז טָאה רע ,סעֹרּפ

 רעטנוא טעברַא רעד טימ ןָא ןעמ טייג יו ? רעטייוו רעבָא ןעמ טוט סָאװ
 | ? ןדנעטשמוא עכלעזַא

 רעד ףיוא ךיז טָאה ."ןשטנעמ עטונ ןָא ןצנַאנ ןיא טינ זיא טלעוו יד,
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 טביירט עמ ,ןטייז עלַא ןופ יז טנָאלּפ עמ ןוא טגָאי עמ סָאװ ,"ש"ַאפ ,, רענריב

 ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןעוועג םחרמ ךיז ,םוטעמוא ןופ סױרַא יז טפרַאו עמ ןוא יז

 .יירעקורד ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירַא ןוא "גנוטייצ-דנעבַא , רעשיטסילַאיצַאס רעד

 ןעוועג טלָאמער ןענייז סע שירעגירק-שירענגעק יװ טכַארטַאבנָא ןיא קידנעמענ

 ןרעדנואװאוצּפָא טינ ךיז ןיא ,סעיצקַארפ עלַאקירַאר יד ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד

 יד ןענואוועג זייוונטייצ ךָאד טָאה טייקשישטנעמ ערַאטנעמעלע עטושּפ סָאװ

 -רניירפ שירבח דעד טָא יו ,טפַאשדנייפ רעקידנזיורב רעד רעביא טנַאהרעביױא

 ,טזייוו טקַא רעכעל

 | -  :םעד ןגעװ ןקרעמַאב וצ קיטיינ רַאפ טניפעג .י .ש

 ןכעלקערש ַא רָאג ןופ טייצ א ןעוועג טלָאמעד זיא סע זַא ,טינ טסעגראפ,

 טעטכילפרַאפ טליפעג תמאב ךימ בָאה ךיא ןוא ..גנוגעװַאב רעד ןיא םזיטַאנַאג

 ענהפירט יד ןקורד וצ גנוקיליוװַאב רעייז רַאפ עקירעביא יד ןוא זיּפש עסָאנעג וצ

 .(טרָאד) "ש"ַאּפ , עשיטסיברַאנַא

 רעד דובכל גנורעייפ ַא ןרָאװעג טריסנָאנַא זיא קידוצ ןכָאװ עכעלטע טימ

 טקנוּפ ןעמוקעגרָאפ ןיא טַאטנעטַא רעד .טפירש רעד ןופ ץנעטסיזקע-רָאידייוװצ

 ךיז ײצילָאּפ יד טָאה .טניײלענּפָא טינ ןעמ טָאה עלהחמש סָאד .רעירפ ךָאװ ַא טימ

 ןביולרעד ןלעוװ ייז זַא ,גנורעלקרעד ַא טכַאמענ טָאה ןוא לָאז ןיא ןסירעגניירא

 ןוא סעדער םוש ןייק ןדלוד טינ ןלעװ ייז רעבָא ןצנַאט טימ ןלייוורַאפ וצ ךיז

 י-שיריי סינ יד טּפיוהרעביא ,ןסָאנעג יד ,רעדיל ערענָאיצולָאװער ןופ יירעגניז ןייק

 . -ֹנֶא ךיילנ ןבָאה ייז .ןעגנַאגעגנייא טינ גנוצעגערגַאב רעד ףיוא ןענייז ,עקידנדער

 יצילָאּפ יד .סיוטשנעמַאזוצ ַא וצ ןעמוקעג זיא .עיזעלעסרַאמ יד ןעגניז וצ ןביוהעג

 .טעטילַאטורב רעדליוװ טימ ןסָאנעג יד ןלַאפַאב זיא יז .ןעק יז סָאװ ןזיווַאב טָאה

 רעמַאזיורג רעייז רַאפ ײצילַאּפ רעד ףיוא טכַאקעגפיוא ןעוועג זיא .י .ש

 ןופ רענייא ןעוו זַא ,וצ טיג רע ןוא .גנולדנַאה רעכעלשטנעמומוא

 טלָאװ , ,ייצילַאּפ רעשירעגעלש-שינַאיוב רעד ףיוא עבמָאב ַא ןפרָאװעג טלָאמעד

 סָאװ ,טנַאה יד טשטנעבעג ןטַאטדלַאװג וצ טּפַאשרענגעק רעצנַאג ןיימ טימ ,ךיא

 (טרָאד) ."טריפעגנסיוא טַאט יד טלָאװ

 -פיוא םיא טָאה סָאװ לַאפ ןטייווצ ַא ייב יקסוָאנַאי טגָאז סעבעלנע סעּפע

 שירעכערברַאפ יו ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,המשנ רעד ןופ טנודג ןזיב טרעדיושעג

 טימ ןָאט וצ טָאה סָאד ."ןטסנידניול, ערעייז ןגעק ןעלדנַאה ןענעק "ןעיושזרוב ,

 קיצרעפ ןוא סקעז טרעדנוה ןענייז 1911 ץרַאמ ןט28 םעד .הפרשד-לננעיירט בעד

 "תותימ ערעדנַא טימ ןעמוקענמוא דעדָא ןרָאװעג .טנערברַאפ ךעלדיימ-סטעברַא

 ןכָארבעגסיױא טָאה רעייפ ַא ןעוו ,רעטצנעפ יד ךרוד ןעגנירּפש ןופ יו ,תונושמ

 ןגעק גנורעכיזרַאפ ַא יו ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןענייז ןריט יד ןוא לקירבַאפ ַא ןיא

 יד ןבָאה ."ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ , ןופ רעריזינַאגרָא ןַא ןופ ןעגנירדניידַא םעד

 ןעװעטַאר ךיז טנעקעג טינ ןבָאה ייז .עקטסַאּפ ַא ןיא יו ןענופעג ךיז ךעלדיימ

 | .לַאקָאל ןופ ןענירטנַא ךרוד

 רעטעברַא ןדעי ןופ ןורכז םעד ןיא טצירקעגנייא ןביילב טעװ תבש רענעי
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 -רעיורט דעצרַאװש ַא ,רערעטצניפ ַא ןעוועג זיא סָאד ...ןירָאטעברַא רעדעי ןוא
 .ַא יװ טליפעג ךיז טָאה ,ךעלשטנעמ טליפעג רָאנ טָאה סָאװ רענייא רערעי ,..גָאט

 ,(*"ךרָאמנסַאמ ןקיזָאד םעד ןיא רעקידלושטימ

 טכַאמעג ןוא .,.ערעזדנוא ןופ רענייא ןענופענ ךיז טלָאװ טלָאמעד ביוא

 ךיא קרַאטש יו זיא ,ןבעל ןשירעכערברַאפ (םיטַאבעלַאב יד ןופ) רעייז וצ ףוס ַא

 םעד רַאֿפ טרימַאלקָארּפ םיא ךיא טלָאװ ...דלַאװעג ןגעק ןעוועג קידנעטש ןיב
 ,(1999 יִלוי ןט5 טרָאד) ."דלעה ןסיורג

 טָאה .י .ש' ךיוא זַא ?ןענרעלּפָא ךיז ןייז הדומ םעד ןופ רימ ןענעק סָאװ

 -מוא יד .ןיינַאב טינ רָארעט ןָא ךיז ןעמ ןעק ןלַאפ עסיוועג ןיא זַא ןטלַאהעג

 טא טימ ןצונַאב ךיז ײנַאריט ןגעק רעפמעק יד ,הרירב תילב ,ןעגניווצ ןדנעטש

 ןפוא-ןיאב טזָאלרעד'מ ואוו ,רעדנעל יד ןיא ךעלטננייא ,רעוועג ןכעלרעפעג םעד

 ,םישזער ןקידנריזינַאריט ןוא ןקידנריזילַאטורב םעד ןנעק ןביירש טינ ןוא ןדער טינ

 ,טימַאניד ןכיורבעג וצ טינ ביוא ,ןָאט וצ טייהיירפ רַאפ רעפמעק יד טביילב סָאװ

 -קַא ןופ ןנָאזּפָא ךיז ,םערטסקע ןטייווצ םוצ ןייגרעבירַא רעדָא ,סעבמָאב ןפרַאוװ

 ןוא סיָאטלָאט טיול ,ןויסַאּפ םעד טימ ןענענונַאב ךיז ןוא דנַאטשרעדיװ ןוויט

 .ןטפירשרָאפ סיהדנַאג

 ןייז ןיא טַאטנעטַא-שטַאנלָאשזד םעד ןנעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא .י .ש

 יד בילוצ ,ןטייקירעווש עסיורג טַאהעג "ש"ַאפ , יד טָאה ךָאד ."ךַאוו רעד ףיוא,

 טָאה ןשינעבוז ךס ַא ךָאנ .ןקורד ןוא ןצעז ןטימ ,ייצילָאּפ רעד ןופ ןעגנונלָאפרַאֿפ

 .יירעצעז יד טלעטשעגנייא טרָאד ןוא קָאטש ןטרעפ ןפיוא ןרעמיצ ןגָארקעג ןעמ

 .י .ש יװ ,'ןורֶא  ןַא ןיא קירטש טימ ןזָאלּפָארַא טזומעג ןעמ טָאה סעמרָאפ יד

 ידכ ןָאטנײרַא טזומענ סעמרָאפ יד טָאה עמ ןכלעוו ןיא ןטסַאק םעד טנכייײצַאב

 .געוו ןפיוא ןרעוו ןטָאשעצ טינ לָאז ןיִאז רעד

 -ולֲאּפ ןיא קידצ ןייא טכוזענַּפָא ךיז טָאה סע ,עטכישעג ענענייא יד רעטייוו

 ,ןטסיכרַאנַא יד ףיוא עצעה רעשירעטסיה רעד ןופ טייצ רענעי ןיא םודס ןשיאיוצ

 קידצ רעד ."ש"ַאפ , רעטפדורעג קידלושמוא רעד ףיוא טמערַאברעד ךיז טָאה סָאװ

 גנוטייצ רעשידיי רעכעלנעט רעד ןופ רעמיטנגייא רעד ,ץנימ לקיימ ןעוועג זיא

 יא ןוא ןצעז סָאד יא ןעמונעגרעביא טָאה רע ןוא "דלָארעה דעקרָאי-וינ רעד,

 זַא ,ךיז טײטשרַאפ ,טפירש רעשיטסיכרַאנַא רענעסיוטשרַאפ רעד ןֹופ ןקורד סָאד

 | ,םניחב טינ ןָאטעג סע טָאה רע

 וצ ןשטַאנלָאשזד ןָאעל ןניואװַאב טָאה סָאװ יונעג ןגנָאז וצ רעווש זיא סע

 ךיז טָאה סָאװ ילניקעמ טנעדיזערּפ םעד ןגעק טקַא ןשיטסירָארעט םעד ןיינַאב

 סיוכרוד ,זָאלרילַאק ןעווענ ןיא רע .טנכייצענסיוא טינ ךַאז ןייק טימ ללכ ךרדב

 עטקינײײארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ רעדנַא זיא-סע-ןכלעוו ןופ רעגרע טינ ,ווערַאּפ

 ךיז ןבָאה טמַא םעד ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ (1900 --- 1896) רָאי ריפ יד .ןטַאטש

 -רֶא רענַאקירעמַא ןגעק טײקנסָאלשטנַא רענעסיברַאפ ןייק טימ טלײטעגסױרַא טינ

 .1925 ץרַאו רע320 ,"טיײקיטכערעג, .י .ש (5*
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 זיא ,לָאמ ערייב ןרָאװעג טלייורעד זיא רע ןעוו .טּפַאשרעטעברַא רעטריזינַאג

 עלעיצעּפס ןייק ןעוועג טינ ןיא סע זַא ױזַא .ןעיירב גנינעשזד ןגעק "ןּפָאלעג, רע
 רעטסערג ןייז .געוו ןופ ןעמַארּפָארַא ןלעוו אקווד םיא לָאז עמ סָאװ רַאפ הביס

 1890 ןופ ץעזעג-ףירַאט רעד זיא טנעדיזערּפ ןרָאװעג זיא רע רעדייא ךָאנ וטפיוא

 טפַאשעגּפָא ,רעבָא זיא ץעזעג רעקיזָאד רעד .ןעמָאנ ןייז ףיוא עקַאט טייג סָאװ

 ,טַאטנעטַא ןרַאפ רָאי ןביז ,1894 רָאי ןיא סערגנָאק ןשיטַארקָאמעד ןופ ןרָאװעג

 ןלעפַאב ןייז זיא סָאד ןוא ןָאטעג טָאה ילניקעמ סָאװ ךַאז ןייא זיולב טביילב

 עיצַארטסינימדַא ןייז רעטנוא .ןעלזדניא-ייוַאה יד ,1898 ילוי ןיא ,ןריסקענַא וצ

 ַאבוק ןעמענקעװַא סָאד ןֹוא המחלמ רענַאקירעמַא-שינַאּפש יד ןעמוקעגרָאפ זיא

 | .עינַאּפש ןֹופ

 ַא טּפַאכעג טָאה עינַאּפש ןעוו ,טיירפעג ךיז ןבָאה ,דנַאלסור ןיא ןדיי ,רימ

 סױרַא ךיז טזייוו עגַאלרעדינ ריא ןיא זַא ,טכודעג ךיז טָאה זדנוא .הלּפמ עסואימ

 רעד רַאפ עינַאּפש טימ פא סע ךיז טנכער עטכישעג יד .סיזעמענ ןופ טקַא ןַא

 רעבָא גנַאל ריא טמענ סע .ןדיי יד ןופ ןבײרטסױרַא םעד רַאפ ןוא עיציזיווקניא

 | .קדצ-ןובשח ַא טריפ יז
 ַא טָאה סָאװ ,דיי רעד טּפיױהַאב קיניזטסואווַאברעטנוא ךיז טָאה ן-י .ש ןיא

 זַא ,קנַאדעג םעד ןזָאלוצ טנעקעג טינ טָאה רע ןוא עינַאּפש טימ ןובשח ןלעיצעּפס

 יז ןוא עינַאּפש ןופ ַאבוק ןעמענקעוַא רַאפ "םדִא ידיב התימ בייח , זןיא ילניקעמ

 עלופ ןייק ריא ןעקנעש טינ ,טַארָאטקעטָארּפ רענַאקירעמַא רעטנוא ןפראוורעטנור

 גירק םעד ןגעוו טליפעג שרעדנַא רעכיז טָאה שטַאגלָאשזד ,טייקידנעטשטסבלעז

 ."גנוכָאירעטנוא רעד ןגעוו ןוא טריפעגנָא טָאה טנעריזערּפ רעד סָאװ

 םָאװ ,טַאטנעטַא םעד ןעק ןטָארטעגסיױרַא קיטפַאה זיא יקסווָאנַאי ,סלַאפנדעי

 ,טנעדיזערּפ עציוו ןעוועג ןיא סָאװ טלעווזור ידעט זַא וצרעד ןעוועג םרוג טָאה

 ןרעו ןעמונעגנָא לָאז ןטסיכרַאנַא ןגעק ץעזעג ַא זַא ןוא טנעדיזערּפ ןרעוו לָאז

 .1902 רָאי ןיא סערגנָאק ןופ טקַא ןַא ךרוד

 -נוא סָאד ןעמענוצּפָארַא 1902 לירּפַא ןיא קיטיינ רַאפ ןענופעג טָאה .י .ש

 ןַא ןיא טפירש יד זַא ,שוריפב ןזיוועגנָא טָאה סָאװ ,"ש"ַאפ , רעד ןופ לּפעקרעט

 .ןַאנרָא רעשיטסינומָאקדָאכרַאנַא

 ,ללכב ןעוועג ָאי אקווד -- ,י .ש יװ טינ --- זיא סָאװ ,ןַאמקרעב וליפא

 קידנציז ,ןעזנייא טנעקעג טינ ךיוא טָאה ,ןטקַא עשיטסירָארעט ןוא ןטַאטנעטַא רַאפ
 .טקַא סעשטַאגלָאשזד ןופ גנוקיטכערַאב יד ןוא קעווצ ,ןעניז םעד ,הסיפת ןיא

 :הסיפת ןופ ןַאמדלָאג ַאמע וצ ווירב ַא ןיא טביירש רע סָאװ טָא

 ןגעק טליצעג ןייז .. ,גנולדנַאה ַאזַא זומ גנוקריוו עקיטכיר יד ןבָאה וצ ידכ;
 -רַאפ (טלָאמעד) טרעוו טָאט ַאזַא ןופ טייקיטכיוו יד .קֶלָאפ ןופ דנייפ ןטקעריד ַא

 -ַאּפָארּפ יד טניל םעד ןיא רָאנ ןוא ,ןשטנעמ ןכעלטינשברוד םעד ןופ ןענַאטש

 יז יצ ?פייוצ ךיא ...טַאטנעטַא ןַא ןופ טייקיטכיוו עשירעיצרעד עשיטסידנַאנ

 -:עווטיונ עלַאיצָאס יד םערָאװ .טרעוו-סגנואיצרעד ַא טָאה (טָאט סעשטַאנלָאשזד)
 'ז ,"ןבעל ןיימ קידנבעל , ןַאמרלָאנ ַאמע) טינ ךיז טעז גנוריפכרוד ריא רַאפ טייקיד

 | .(שילננע ,3
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 המחלמ יִד ןוא .ןעלזדניַא-ייװַאה יד ןופ עיסקענַא יד סָאװ רַאפ ,ךיז טגערפ
 רעטנוא יז ןזָאל ךָאנ ,ןעיײרּפַאב טִינ יז ןוא עינַאּפש ןופ ַאבוק ןעמענקעװַא סָאד ןוא
 ?טקַא ןופ גנוקיטכערַאב ַא רַאפ ןעניד סע ןעק סָאװ רַאפ ,טפַאשרעה רענַאקירעמַא

 טָאה רשפא רעדָא ,ןזָאלעגוצ טינ קנַאדעג םעד טָאה ןענַאמקרעב ןיא דיי רעד

 .ןעוועג זיא ןברק ןייז זָאלצונ יוװ ןזיוועג םיא ןוא ,םיא ףיוא טקריוװעג הסיפת יד
 סע רע טגָאז ,טָאט ןייז ןוא ךיז ןגעוו ןעגנערבסיורַא טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןוא
 רעד ןופ טניריבַאל םעד ןיִא ןביילקרעדנַאנופ ךיז ןעק רע .ןשטַאגלָאשזד ןגעוו

 | | ! המשנ רעכעלשטנעיכ

 גירק רעדיוו ןוא ןדירפ ןוא גידק !

1 . 

 ךוזַאב ןטייווצ ַא ףיוא (1921-1849) ןיקטָאּפָארק רעטָאיּפ טמוק 1901 ףוס
 .1898-1897 טייצ-רעטניוו ןעוועג ָאד רע זיא לָאמ עטשרע סָאד .עקירעמַא ןייק

 יד ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןגעוו סעיצקעל עירעס ַא ןבעג ןעמוקעג זיא רע

 טייקכעלקריוו  ןעמָאנ ןרעטנוא םערָאפכוב ןיא ןענישרעד ךָאנרעד ןענעז סעיצקעל

 ןופ ןעוועג ןדאלעגנייא זיא רע ,"רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ןלַאעדיא ןוא |

 . | .ןָאטסָאב ןיא טוטיטסניא-לעװַאל

 רַאפ ןבָאה "טפַאשלעזעג עיירפ יד , טפירש-שדוח רעד ןופ רעגנעהנָא יד
 ןיוש ייז ןבָאה רימ .עטלַא ןענייז ערעייז תונעט יד .ןיקסווָאנַאי טרסמרַאפ םיא

 .קינייוסיוא ףיוא טנעקעג ןיוש ייז טָאה ןיקטָאּפָארק ןוא ,טרעהעג לָאמ עכעלטע
 ןיקטָאּפָארק .ןסָאנעג יד ןֹופ ןעננוניימ יד טרירָאנגיא רע ,טָאּפסעד ַא זיא ,י .ש

 יד טימ טינ ךיז טריזירַאדילָאס רע זַא ןכייצ ַא יו ןוא .ןיקסווָאנַאי טוג ץנַאג ןעק

 ."ש"ַאפ , רעד רַאפ ?לקיטרַא ןַא םענייז רע טיג ,רעגָאלקנָא
 -עד רעריפ-רעטעברַא ןוא רעקיטערָאעט רעשיטסילַאיצַאס רענַאקירעמַא רעד

 ןופ סעידניא-ברעמ יד ןיא ,ָאַאקַארוק ןיא ןרָאװענ ןריובעג (1914-1889) ןָאיִל

 םורַא ,דנַאלָאה ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא ןנָארקעג רע טָאה גנודליב ןייז ,דנַאלָאה
 ןיא ץנעדורּפסירוי טרידוטש רע ואוו ,קרָאידוװינ ןיא ןָא רע טמוק 1874 רָאי םעד

 -ניא ןגעוו רָאטקעל א רע טרעוװ גנוריאודַארג ןייז ךָאנ .טעטיזרעווינוא-ַאיבמולָאק

 עלעטש ןייז ,טעטיזרעוינוא-ַאיבמולַאק ןיא עיטַאמָאלּפיד ןוא טכער ןלַאנָאיצַאנרעט

 ןופ רעטיר , יד ןיא ןיײרַא רע טערט 1888 ןיא .1889 זיב 1888 ןופ ןָא רע טלַאה

 רעד ןֹופ דילנטימ ַא רע טרעוו ,1890 ןיא רעטעּפש רָאי ייווצ ןיא ןוא ?טעברַא

 רע טרעוו רעטעּפש רָאי ַא .עקירעמַא-ןופצ ןופ ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס

 ריא ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא ײטרַאּפ רעקיזָאד רעד ןופ רעריפ רעד יו טנעקרענָא

 (ײלּפיּפ ,} ."קלָאפ סָאד , ,ןַאגרָא
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 ןעמ ןעק רדס ןשיטסילַאטיּפַאק םעד זַא טגנייצרעביא ןעווענ זיא ןָאיל-עד

 "כוא יד ןגעק ןעוועג זיא רע .עיצקַא רעשיטילָאּפ ַא ךרוד ןפַאשּפָא ףרַאד'מ ןוא

 טימַאב ךיז טָאה רע .ןעניײארַאפ-רעטעברַא עלענַאיסעּפָארּפ עשיטילָאּפ עשירעוטפיוא

 ןעיצרעד טלָאװ סָאװ ,עיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא עטריזילַארטנעצ קרַאטש ַא ןדנירג וצ

 יד ןעמענרעביא ןוא ןרילָארטנַאק וצ ןבערטש ןוא םזילַאיצַאס ןרַאפ רעטעברַא יד

 "סודניא ןופ ןײטשַאב ףרַאד עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ יד טָא .ןעלטימ-עיצקודָארּפ

 ײלַאּפ ַא ,ןעמונעג ךיז רַאפ רענייא רעדעי ןייז ןטלָאװ סָאװ ,ןענייארַאפ עלעירט

 רעד .טפַאשלעזעג רעלעירטסודניא-שיטסילַאיצַאס רעלַאעדיא ןַא ןופ סנייא רעשיט

 "וצ ןייז ףרַאד ןענייארַאפ עלעירטסודניא עקיזָאד יד ןופ סערגנָאק רעלַאנָאיצַאנ

 םעד ןופ רוטַאלסינעל רעכַאנָאיצַאנ רעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ וצ טיירגעג

 ,טַאטש ןשיטסילַאטיּפַאק

 -לַאיצַאס ןשיטסיסקרַאמ ןופ זעטניס ַא רעדָא םַאגלַאמַא ןַא זיא םזינָאיל-עד

 ןענעכײצַאב ןענַאיל-עד ןעק עמ .םזילַאקידניס ןשיזיוצנַארפ ןוא םזיטַארקַאמעד

 | ,טסילַאקידניס ןשיטילַאּפ א יו

 -טסּפיוּפ , ןגָאז וצ ױזַא ,זיא רע סָאװ סָאד זיא םזילַאקידניס ןופ ןורסח רעד

 סיזעט םעד טסנרע וצ טמענ רע .ןסקרַאמ ןופ רעשיטסיסקרַאמ ,"טסּפיוּפ ןופ רעכעל

 ןשימַאנָאקע םענייר םעד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא טפַאשרעהרעבייא רעד ןנעוו

 טסיילפעג ךיז ןָאיל-עד טָאה םזילַאקידניס ןופ םזימערטסקע רעד טָא ,רָאטקַאפ

 ךיז טָאה סָאװ ,םזילַאקידניס םעד ןריפפיורַא טלָאװעג טָאה רע .,ןקיטייזַאב וצ

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלענָאיסעּפָארּפ רעלעירטסודניא רעד וצ טּפינקעגוצ ףייטש

 -עדילַאיצַאס ןטסיסקרַאמ יד ןעייטש סע עכלעוו ףיוא ,ןסלער עשיטילַאּפ ףיוא

 | .ןטַארקַאמ

 -סטעברַא ןוא -ךַאפ עשיטסילַאיצַאס , יד טעדנירגעג ןָאיל-עד טָאה 1898 ןיא |
 ןֵא ןעוועג זיא סָאד 1000181056 ,11206 206 71 211:8006) - "ץנַאילַא

 -עפָארּפ ןופ ןראװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא סָאװ גנוקינייארַאפ עלעירטסודניא

 טָאה ,1909 ןיא ,רעטעּפש רֶאי ןעצ ,ןּפורג עשיטסילַאיצַאס ןוא ןענייארַאפ עלענָאיס

 "טלעוו רעד ןופ רעטעברַא עלעירטסודניא יד , ,"סעלכַאװ , יד ןדנירג ןפלָאהעג רע

 ןופ ןסָאלשעגסױא םיא "סעקינלַאירטסודניא, יד ןבָאה 1908 ןיא . ({ לש ן1נ

 ןופ טרעיינ ,עיצקַא רעשיטילָאּפ ןופ ןטלַאהעג טינ ןבָאה ייז לייוו ,ןעייר ערעייז

 .שזַאטָאבַאס ןוא טָאקיִאב ,סקיירטס יוװ ,ןעלטימטיירטש עשימָאנָאקע עטקעריד

 'רַאפ ןלעירטסודניא ןלַאנָאיצַאנרעטניא רעטעברַא, ןַא טריזינַאגרָא .טָאה ןָאיל-עד

 רענַאקירעמַא רעד ףיוא העּפשה ןָא ןוא ךַאװש ןבילבעג רעבָא זיא רע ,"ןייא

 רֶאי ןיא טזיילעגפיוא ךיז טָאה רע ןוא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלענָאיסעּפָארּפ
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 ;(1901) םוידרַאנַא ןגעק םזילַאיצָאס , :ךיז ןעניפעג ןעגנוסַאפרַאפ ענייז ןשיווצ/

 ןוּפ עגַארּפ עקידנעגערב יד, ;(1909) עטכישעג רעשיסור רעד ןֹופ ךעלטייז יײװצ},

 .(1904) י"וענײארַאּפ עלענָאיסעּפָארּפ יד
 ץשידיי יד ןשיווצ ךיוא טּפַאשרעגנעהנָא ןַא טַאהעג ותעשב טָאה ןָאיל-עד



 205 ןפַאש ןא ןפמעק ,ןבע7 ןײז -- יקסװָאנַאי .ש

 טַאהעג ךיוא ןבָאה ייז ,רעוטטּפיוה ןייז ןעוועג ָאד ןיא גרעבסָאלש ףסוי .רעטעברַא

 ."טַאלב-דנעבַא , ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ ענענייא ןַא

 -ָנָא ןיימעג וליפא ,בָארג ןבָאה גרעבסָאלש ףסוי דימלת ןייז ןוא ןָאיל-עד

 ,רעלדניווש םיא ןפורעגנָא טינ רעיש ,טלדיזעג םיא טושּפ ,ןעניקטָאּפָארק ןפירגעג

 רעד ןגעוו עקירעמַא ןיא ןנַארטרַאפ ןטלַאה ןעמוק סניקטָאּפָארק טרעלקרעד ןוא

 ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא יד ןופ לציּפש ַא יו רוטַארעטיל רעשיסור

 טַאהעג ןבָאה ייז .טפַאשרעטעברַא רעד ףיוא העּפשה סנָאיל-עד רַאפ ןקָארשרעד ךיז

 ןעלקנוטראפ ןוא רעטעברַא יד ןריוורַאפ וצ ידכב ןעניקטָאּפָארק ןצונוצסיוא העדב

 יי יה .ןייזטסואווַאב-ןסָאלק רעייז

 טיזַאטנַאפ (סנָאיל-עד) ןייז לפיוו ףיוא טזייוו סָאװ טכַארטסױא ןַא זיא סָאד

 רעד ףיֹוא סולפנייא ןייז קידאמזוג ןבירטעגרעביא טָאה רע .טליּפשעצ ךיז טָאה

 .טפַאשרעטעברַא רעטריזינַאגרָא

 רעטָאיּפ ןופ דובכ ןרַאפ ךיז ןעמונעגנָא ,ךיז טייטשדַאפ ,טָאה "ש"ַאפ, יד

 ךעלדנעש זיא לבעב ןעוו טייצ רעד ןיא ןָאטעג סע טָאה "פ"ַא ; רעד יו ןיקטָאּפָארק
 ףיוא ןבָאה ןטסינָאילעד יד סָאװ ,ץומש רעד ,ןעניקטָאּפָארק ףיוא ןלַאפעגנָא
 -אטשענוצ טינ טייקכעלנעזרעּפ רערעביוז ןייז וצ ןיא ןפרָאװעג ןעניקטָאּפָארק
 .רעדמיולרַאפ ווא רעצומשַאב ענייז ףיוא קירוצ ןלַאפעג זיא רע ,ןענ

 יד טסייה סָאד ,י .ש טָאה ןעניקטָאּפָארק ףיוא לַאפנָא ןקסנַאיבָארג םעד טָא

 זייוַאב ַא יו ,טנַאקעג ןַאד סע בָאה ךיא יו קרַאטש ױזַא טצונעגסיוא ... ."ש"ַאפ,

 .(1998 'צעד ןט7 ,טרָאד) ."םזילַאיצַאס רענַאקירעמַא ןופ טייקנלַאפעג רעד ןופ

 -עקידאמזונ ַא ןיא ןיירַא .ש ,י טלַאפ "ש"ַאפ , רעד ןיא טבילרַאפ קידנעייז

 יד ףיוא עקַאטַא-רעטנָאק ןייז זַא ,קנַאדעג םעד טזָאלרעד רע ןעוו גנוביירטרעביא

 -יצעד ַא טליּפשענ טָאה םזינָאילעד ןנעק טדנעוועג "ש"ַאפ , רעד ןופ ןטלַאּפש

 -ינַאגֹרָא רענַאקירעמַא ףיוא סולפנייא סנַאיל-עד ןכַאװשּפָא ןיא עלָאר עקידנדיד
 -קנעווק ןָא טינ ןביירש וצ ךיז טביולרעד רע סָאװ טָא .טפַאשרעטעברַא רעטריז

 :שינעל

 דָאנ דלַאב זיא ?טַאלב-דנעבַא , סָאװ סָאד זַא ,ןגָאז וצ רימ לכיימש ךיא ןוא

 ץלַא ןביוהעגנָא טָאה ןיימענלַא ןיא םזינָאיל-עד רעד ןוא ןעננַאנעגרעטנוא םעד

 ץינַאּפמַאק יד ךעלטרָאװטנַארַאפ לייט ןסיורג םוצ זיא ןעקניז וצ רעמ ןוא רעמ

 א ןענופעג טָאה עכלעוו ןוא טריפעננָא טייצ רענעי וצ טָאה ,"ש"ַאפ , יד סָאװ

 .(טרָאד) ."רענעייל-סגנוטייצ ןשידיי םעד ןופ ןסיוועג םעד ןיא גנַאלקּפָא ןפיט

 רעד ןופ ןטסנידרַאפ יד ןופ גנוצַאשרעביא יד טָא ןבעגרַאפ םיא ןלעוו רימ

 ןייק ןָא טינ טלַאה עביל , לטרעוו ןשידומלת ןטימ ןרטּפּפָא סע ןוא "ש"ַאּפ

 - ,רעטבילעג ןייז ןגעוו טנָאז ןוא טדער רעטבילרַאפ ַא סָאװ עלַאמ (*"עיניל עקיטכיר

 .ה"ק ,ןירדהנס (*
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 "ש"ַאפ , יר ןלעטשוצקעוװַא ןזיוװַאב ןיוש טָאה רע ,רעגיז ַא יו ךיז טליפ .י .ש

 ןעניגרַאפ ךיז ןעק רע .,לעיצנַאניפ ןה ןוא שיטסילַאנרושז ןה ןדָאב ןטסעפ ַא ףיוא
 ןייז סיוא טקערטש רע זַא ,ןייז דשוח טינ םיא טעװ רענייק ,קיטומסיורג ןייז .וצ

 ןגָאז טינ םיא ףיוא טעװ רענייק ,טײקכַאװש תמחמ ?גײװצעמלַאּפ א טימ טנַאה
 יי .טסיפיצַאּפ ַא רע זיא רַאפרעד ,שולח ַא זיא רע זַא
 רענגעק ענייז טגייצרעביא ןיוש טָאה רע זַא רעכיז רע זיא טייצ רעד ןיא =;
 ןענעק "ש"ַאפ, יד ןוא רע זַא ,רענַאל ןשיטנענילעטניא םעד ןופ םיאנוש ןוא
 רעקיצניג רעד רעטציא זיא ןכל .טעברַאטימ רעייז ןוא ייז ןָא טוג ץנַאג ןעמוקסיוא

 יד ןסילש ןוא ןטעברעביא ךיז ריִמָאֿל , :ףור םעד טימ ןעמוקוצסיורַא טנעמָאמ
 סע ,ןדייל טינרָאג םעד ןופ ןעק ץלָאטש ןייז ,ןביולרעד סע ךיז ןעק רע ."ןעייר

 ןטעב ֹוצ רעטשרע רעד ןייז ןוא שירעבעגרַאפ ןייז וצ רעניז ַא רַאפ ךיז טסַאּפ

 | : | ,םולש ןּכַאמ

 .י .ש טמוק ,(םוקנעמַאזוצ) ןשנעװנַאק רעכעלרעי רעד וצ ,רעבמעצעד ןיא
 ."ןעמַאוצ עלַא, :לּפעק ןרעטנוא לקיטרַאטיײל ַא טימ: סיורַא

 ןוא םולש ןכַאמ לָאז עמ גַאלשרָאפ ַא טימ ןסָאנעג יד וצ ךיז טדנעוו .י .ש }

 ,עיגרענע רעטלּפָאטעג טימ טעברַא רעד ןיא ןפרַאװניײרַא ךיז ןלָאז רענייא יו עלַא
 ,ןזייא סָאד ןדימש ןוא טייהנגעלעג עקיצניג יד ןזָאלכרוד טינ ,טרָאװ ןייא טימ

 ,סייה זיא סע ןמז ?ל2כ

 טָאה ,גלָאפרעד ַא זיא טפַאשרעריפ ןוא עיצקַאדער ןייז רעטנוא ?ש"ַאּפ , יד

 ךָאד ךיז ןטעב ,טוג קעװַא טייג ןשטנעמ ַא זַא, ןוא .עיצַאלוקריצ עטיירב ץנַאג ַא

 | ,"םיאנוש ענייז וליפא םיא טימ רעביא

 ןבילבעג טינ ןיא לנייוצ ןעמלַאּפ םעד טימ טקערטשעגסיוא טנַאה ןייז

 סָאװ ,עיצנעגילעטניא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ לָאצ ַא ,ןטפול רעד ןיא ןעגנעה

 ,טינ טסיכרַאנַא ןייק רָאנ זיא רע זַא ןהנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג רעהַא זיב ןבָאה

 קנַאדַא ןיא .י ,ש זַא ,ןעזנייא ןעמונעג רעדניצַא ןבָאה רעשרעהטסכלעז ַא רָאנ

 טנַאלַאט ןשירָאטַארָא ןקיטכעמ ןייז קנַאדַא ןוא ןעּפ רעשיטסילַאנרושז רעפרַאש ןייז

 ייז ,רוציקב .סַאג רעלַאקידַאר רעשידיי רעד ףיוא חוכ רעקידנריּפנָא ןַא ןרָאוװעג

 ,םיתפומ ןוא תותוא עכעלגעט-נָאט עשיטקַארּפ יד ךרוד ,טקידנוקרעד ךיִז ןבָאה

 וצ טכַאמעג ,ןעוועג לטבמ ןבָאה ייז ןעמעוו .י ,ש זַא ,ןזיװַאב טָאה .י .ש סָאוװ
 ,גלאפרעד רענווָאדלַאװג ַא ךָאד זיא ,ץראה םע ןַא רַאּפ ןטלַאהעג ,טינ ןוא טינרָאג

 ןוא המכח רעייז טימ ,תולדג ,קעדניא-השעמ ,רענעזָאלבעגנָא רעייז טימ ייז תעשב

 טינ ןבָאה ייז ,לַאפכרוד רעקיסיוכרוד ַא ןענייז יירעטנעגילעטניא ןוא שינעטנעק

 רעייז רַאפ רענעייל ןייק טינ םלוע-רעטעברַא ןשיווצ ןברעוורעד וצ ךיז ןזיװַאב
 ןוא ןעעדיא ענעביוהרעד ערעייז רַאפ טּפַאשרעגלָאפכָאנ ןייק טינ ןוא טפירש

 ,םיא וצ רעטנענ ןקור ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ,ללכה .ןעגנואיושנַא עשיטסיכרַאנַא

 ךרוד ןרָאװעג טרעטכיילרעד ליפ ייז זיא ךיז ןרעקקירוצ סָאד .ַאסונַאק ןייק ןעמוק
 ֹײ
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 ענעזעוועג ןסעגרַאפ וצ טייקטיירג ןוא טייקיטומטוג ,טייקיצרַאהטיײרב ס-י .ש

 ןעגנַאגַאב קיטייזנגעק ןענייז סָאװ תולווע ןוא סעדווירק ,םילובלב ןוא םילוזלז
 רענעגייא רעד ןיא ןדירפ ןשרעה לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא לָאז ןוא --- ,ןרָאװעג
 ,הנחמ

 רעד רַאפ סָאװ ,"ש"ַאפ , רעד ןיא ןקילײטַאב ךיילג ךיז ןעמענ ייז ןֹופ לייט

 ענשזַאו רָאנ ןזיװַאב יז טָאה ןריטָאקיִאב ןוא ןטייוו ןופ ןייטש רעייז ןופ טייצ

 רענעייל לָאצ עקידנטיידַאב ַא ןיולב טינ ןניוצעגוצ טָאה ,ןטעברַאוצפױרַא ךיז

 .ןשינעגָאזוצ-טנַאלַאט טימ עגנוי ןוא ןעמענ טימ עלַא ,רעביירש עקיטכיוו ךיוא רָאנ

 -ֵנָא ןוא טייקידווענייבמוא רעייז ןיא טנשקערַאפ ןבילבעג ןענייז ייווצ זיולב

 ןדיישרַאפ ןעוועג ןענייז ייווצ יד ."ש"ַאפ , ןייז ןוא ן-י ,ש ףיוא טייקנסיוטשענ

 יד .ןסולָאּפרוטלוק ייוצ ףיוא ןענופעג ךיז ןטלָאוװ ייז יו ,ןרעדנַא ןופ רענייא

 .ןָאסירעמ .י .א ר"ד ןוא ץטַאק .מ ןענייז ייווצ עקיזָאד

 ףיוא סעיזנעטערּפ טימ טָארעטיל ַא ןוא טסיצילבוּפ ַא ןעוועג זיא ץטַאק ,מ

 ןלעדייא ןַא טימ שטנעמ ַא ,בוט בל ַא ,רקיעב ,ןעוועג זיא רע ,טסירטעלעב ַא

 ןצרַאה ןטימ רעמ םזיכרַאנַא םוצ ןעמוקעג זיא רע ,ליפעג ןטריניפַאר ןוא קַאמשענ

 רע ,ןיילַא טייקסטונ ןוא טייקנייפ יד ןעוועגנ זיא רע .לכש ןטנכערעגסיוא ןטימ יו

 ,טנַאלַאט ןבָאה וצ ןעניגרַאפ טנעקעג טינ ךיז טָאה רע זַא טוג ױזַא ןעוועג זיא

 -עברַא םוצ ןענַאטשענוצ רע זיא וצ רעטעּפש .טינ סע ןבָאה ערעדנַא ליפ ױזַא ןעוו

 תורצ עשיריי יד ,ּפָאק ןרָאלק ןטימ יו ליפענ ןטימ רעמ רעדיוו ,םזינויצ ןשירָאט

 | ;ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ םיא ןבכָאה
 -ערָאעט טסַאלקָאנַאקיא רעטנַאװעג רענעקורט ַא ןעוועג ןיא ןָאסירעמ ר"ד

 ,םזיכרַאנַא ןופ רעקיטילַאנַא-רעקיט

 םיא טנעקעג טינ ,ןיקסווָאנַאי .ש ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ ןבָאה ייווצ יד טָא

 ,ןשטנעמ א יו ךיוא רָאנ ,טסיכברַאנַא ןַא יוװ ,שיגָאלָאעדיא זיולב טינ ןייז לבוס

 ןה ןֹוא רעביירש יו ןה .שינַאנרָא טנָאזעג טינ רעיש בָאה ךיא .שינָאלָאכיסּפ

 .ןדיישרַאפ ױזַא ןעוועג ייז ןענייז ןרעטקַארַאכ יוװ ?ענַאיצוטיטסנַאק

 ,ןוויוא ןרעטניה טציז סָאװ ןלטב ַא רַאפ ןטלַאהעג ןענַאסירעמ ר"ד טָאה .י .ש

 טָאג רעד ,םחרי םשה זיא םלוע םוצ ןדער טמענ ןוא סיורַא טכירק רע ןעוו ןוא

 -ןעּפ ןייז ןופ סױרַא טיש רע .ןעמערַאברעד זדנוא ףיוא ךיז לָאז ןעניקטָאּפָארק ןופ

 עמ ןוא טינרָאג סע ןעק עמ זַא ,ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא עדליוו עכלעזַא ליומ
 ,רקיעב רפוכ ַא רַאפ ןענָאסירעמ ר"ד ןטלַאהעג טָאה .י .ש ,ןרעה טינרָאג סע רָאט

 -.טפאשלעזעג רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא לייט ןוא ברא ןייק ןבָאה טינ ןעק סָאװ

 | ,גנוסַאפפיוא

 רעד עדנַאנַאּפָארּפ , ,רָארעט ןלעודיווידניא ןגעק ןטָארטעגסיױרַא זיא ,י .ש

 יי צולָאװער ענונב רעבָא .עיצקַא-עבמָאב ןוא-טימַאניד טניימעגנ טָאה סָאװ ?טָאט
 י'רַאנַא ןוא םזינומָאק ןשיוװצ טריטסיזקע סָאװ גנוּפינקרַאפ רערַאבזיילמוא רעד ןוא

 ךייש ןיא סָאװ ןעוועג זיא רע ,לפייווצ לקערב ןייק טזָאלעגוצ טינ רע טָאה םזיכ

 / ,קיביילגטכער ןֹוא שיסקָאדָאטרַא שּפיה ,סעמגָאד ,תוחנה-טנורג עקיזָאד יד



 ;ידר ָאג א ב ַא 208

 ןכייצגערפ ַא רעטנוא טלעטשעג ןעיירעביולג יד טָא טָאה ןָאפירעמ ד"ד

 םעד רעטנוא ,ןביירש וצ טביולרעד ךיז טָאה ױע סָאװ טָא .1895 ראי ןיא ךָאנ

 ֹ .קגַארפ .א .9 םינָאדוועסּפ

 יָאק ָאי ;ןטסיכרַאנַא עטוג ןענייז טייהיירפ רעכעלנעזרעּפ ןיא ןביילג סָאװ עלַא;

 ןענייז רימ סָאװ (ןיא) ץלַא ,ןסייוו רימ סָאװ ץלַא --= םזינומַאק טינ רעדָא ,םזינומ

 םזיכרַאנַא רעד טָאה ןעמעטסיס עקיטרַאפ ןגעק ,(?"םזיכרַאנַא רָאנ זיא רעכיז

 (טרָאד) ."ןענעק טינ ייז ליוו ןוא טינ ייז ןעק רע ;טרָאװ ' טוג ַא רעסיוא ליפ רעייז

 רָאעדיא שינענעגַאב ןייק וצ ,הושּפ רעדָא שינעדנעטשרַאפ ןייק וצ זַא ױזַא ||

 .ןעמוק טנעקעג טינ רעקידערּפ עשיטסיכרַאנַא ייווצ יד ןשיווצ טָאװ שיגָאנ

 ןגעו טקנוּפ ןופ םַאנסיױא רעד טימ ,רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג זיא י ש

 א ןזיװעגסױרַא טָאה ןָאסירעמ תעב .רענַאיקטָאּפָארק א רָארעט ןלעודיווידניא

 טָאה ןוא םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןזָאלעגוצ טָאה רע .ץנעדנעט עשירעלגיינּפָא עקרַאטש

 ךרשמ טָאה ןיקטָאּפָארק סָאװ ,גוויז םעד ןופ טיײקטרעשַאב יד טגערפענּפָא ןצנַאג ןיא

 .םזינומָאק ןטימ םזיכרַאנַא ןופ ,ןעוועג

 ןוא גנורילומרָאּפ יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה לכש ןשינָאל ןשיװטיל ןייז טימ רע

 ירעלעפ זיא עיצּפעצנַאק רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא קיטקַאט רעד ןופ גנוטעברַאסיוא

 ןעמענרעביא ףרַאד הכולמ יד זַא ,טּפױהַאב טסיטַאטש-טסילַאיצַאס ועד .טפַאה

 ףיוא ןריזינַאגרָא ךיז ףרַאד סַאלק-רעטעברַא רעד ןוא רחסמ ןוא עירטסודניא יד

 ירַאּפ ןיא ןקילײטַאב ךיז ןוא ײטרַאּפ עשיטילַאּפ ןייז ןפַאש ,סיזַאב ןשיטילַאּפ ַא

 -רעביא ןופ גָאט םעד ןרעטנענרעד וצ גנובעגצעזעג רעלַאיצָאס ךרוד ידככ טנעמַאל

 רעגייטש ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא ןטלַאװרַאפ יז ןוא טפַאשטריװ עצנַאנ יד ןעמענ

 רבח סניקטָאּפָארק ,ןינוקַאב טסיכרַאנַא רעד .בַאטשסָאמ ןשהכולמ סיודג ַא ףיוא

 ,ןענַאגרָא ענייז ןוא טַאטש רעד זַא ,םעד ןגעק זיא רע זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד טָאה

 ןוא רעמיטנגייא רעד ןרעװ ןלָאז ,ןטַארקַארויב ןיא טרעּפרעקרַאפ ןענעז סָאװ |

 טגָאזענּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רע ןוא ,דנַאל ןופ רעמיטכייר יד ןופ רעטלַאוורַאפ

 .ןטלַאטשנַא-הכולמ יד וצ ןלַאװ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב ןופ

 ירמגק ךָאנ טסייה טנעמַאלרַאּפ ןיא ןייז זַא ,טהנעטעג טָאה ןָאפירעמ יו"ד

 ןיא טפַאשטריװ יד ןבעגרעניא ןופ סיזעט ןשיטסילַאיצַאס םוצ ןעמיטשוצ טינ

 ער יד ןיא אי ךָאד ךיז ןקילײטַאב ןטַאטוּפעד עזַאושזרוב יד .טַאטש ןופ תושר

 ןגעק ןכַארּפשעגסיױא ייז ןענייז ךָאד ןוא סעיצוטיטסניא-טאטש עוויטַאטנטזערּכ

 -עמ ר"ד טיול ,טסיכרַאנַא רעד .טפַאשטריוװ יד ןדיזיטאטשראפ ןוצ ךוזרַאפ ןדעי

 טרָאד ןוא טנעמַאלרַאּפ ןיא ןייג :ענעגייא סָאד ןָאט טגעמעג טָאה ,םענַאב סנָאסיו

 ןוא טײקשיטַאבעלַאב יד ןריזיטַארקַארויב וצ ךוזרַאפ ןדעי ןגעק ןטעברַא עקַאט

 זיא רעכלעזַא יװ טַאטש רעד ,סָאװ ייא .טייהיירפ עשיטַארקָאמעד ןצענערגַא

 .טַאטשרַאװ ןוא קירבַאפ יד ווו רעפירט .טינ רעבָא ךָאד רע זיא ,ריזה-ףירט

 ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז רשכ ןוא טכער זיא סע ביוא ןוא

 טעברַא ןופ ןהעש יד ןצריק יוװ ,ךעלעמרָאפער עקנישטיּפ טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ

 .16 יז ,1899 ,טפעה'רעבָאטְקָא ,יטפַאשלעזעג עײרפ, (*
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 -רעטעברַא רעד לָאז סָאװ רַאפ ,רעטעברַא ןופ תוריכש יד ךעלגעמ יװ ןרעכעה ןוא
 ןעניד ןענעק סָאװ ,ןעלטימ עשיטסימראפער שיטילָאּפ יד ןצינסיוא ןרָאט טינ סָאלק
 | .בצמ ןייז ןרעסעבסיוא םוצ

 ןט18 םעד ןעניישרעד ןעמונעג טָאה "גנוטייצ-דנעבַא , עכעלגעט יד ןעוו
 ןָאסירעמ ר"ד זיא רעביירש ןיא קחוד רעסיורג ַא ןעוועג זיא סע ןוא 1906 ץרַאמ
 --- גנַאגרעטנוא ריא ךָאנ ןוא .רעטעברַאטימ רעקידנעטש  ַא יו ןרָאװעג ןגיוצעגוצ
 רע ןיא --- ןרעמונ קיצרעפ ןוא ןיינ ןופ רעמ טינ ןענישרעד ןענייז ?כה ךסכ
 ס-י .ש רעטנוא ,"ש"ַאפ , רעד ןיא רעטעברַאטימ ַא טייצ עצרוק ַא ןבילברַאפ
 .עיצקַאדעד

 ןַא יו ,ןָאסירעמ ר"ד טָאה ן-י .ש רַאפ זַא ,שינעלקנעווק ןָא ןגָאז ןעק עמ
 -נערפעגּפָא ןַא ,רָא-רּפַא אכריּפ ארקיעמ ןעוועג זיא רע .טריטסיזקע טינ טסיכרַאנַא
 -עגסױורַא ףרַאש ןוא רָאלק ץנַאנ םיא רעביא ?ייטרוא ןייז טָאה .י .ש ןוא ,רעט
 טימ 1906 ןיא "ש"ַאּפ , רעד ןיא ןעמוקעגסױרַא זיא ןָאסירעמ ר"ד ןעוו ןגָארט
 טלקיװטנַא ךיז טָאה סע ,"ןגַארפ עשיטקַאט , ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא ענייז
 טלָאמעד ןיא .י .ש .עיסוקסיד עקיציה ַא "ש"ַאפ , רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא
 םיא טָאה רע ,ןענָאסירעמ ר"ד ףיוא ףירגנֶא ןקידתונמחרבמוא ןַא טימ סיױורַא
 המה אלמ ןעוועג זיא רע ןעוו ,טנעקעג טָאה .י .ש יװ ,"ןעיירדוצסיוא טכַאמעג,
 סיי .ש טימ ןסָאלשעג ךיז טָאה עיסוקסיד יד .רעפייא ןשימעלאּפ ןופ טמערַאװעצ
 | .עקַאטַא

 :ןבירשעג טָאה .י .ש סָאװ טָא

 ,םע ןקידיירּפ סָאו יד --- עיצקַא רעשיטילָאּפ ןגעו טינ ןריטוקסיד רימ

 עמַאזגנַאל טימ ןרירפוצ טינ ןענייז ןטסיכרַאנַא ...ןטסיכרַאנַא ןייק טינ ןעגייז

 טינ לָאמ ןייק ,לָאמ ןייק ןלעו ייז ,רעכיז זיא ךַאז ןייא רעבָא ,ןעננורעסעבסיוא

 .(*"עיצקַא עשיטילָאּפ יד ןעמעננָא

 .י .ש ךיז טקירד "ש"ַאפ , רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב סווָארַאטָאלָאז ללה ןגעוו
 :טפאהלכיימש טינ ץנַאג םיוא

 5ופ5פ סװָארַאטָאלַאז טָאה עטנַאסערעטניא ןוא רעביירש ליפ ױזַא ןשיווצ

 | ."ןטַאש טנעקעג סָאװ קינייוו

 ןביירש סוָאדַאטָאלַאז טנכיײצַאב רע ןכלעוו טימ "לוּפלּפ , טעטיּפע םעד ןיא

 ,עמעט א ןעלדנַאהַאב ןופ ןפוא ןשהריקח םעד וצ גנואיצַאבדלוטיב ס-י .ש טניל |

 .םלוע-רעטעברַא ןטיירב םוצ ןרילעּפַא טינ ןעק סָאװ

 -ע טָאה גנוכעלרעהרַאפ ןוא טפַאשדניירפ ,טיײקיצרַאה לפיוו טימ רעבָא
 סע ןעק ןעמ .רעטעּפש ןדָאי טימ ווָארַאטָאלַאז ?לה ןקיבלעז םעד ןגעוו ןבירשעג
 ןרָאי עקידנזיורב ענייז ןיא טָאה רע ןעמעוו עלַא יד :?גער ַא יו ןרילומרָאּפ טעמכ

 ןרָאי עקידבשוימ ענייז ןיא רע טָאה ,טינרָאג וצ טכַאמעג ןוא ןסירעגרעטנורַא

 ,טכעלרעהרַאפ ןוא ןביוהעג ,טצעשענ
 :1918 ץרַאמ ןט13 ןופ "ךַאו רעד ףיוא , ןיא טביירש רע סָאװ טא

 ."ןטסאקוירב , ,1911 יני רעטוס ,"ש"ַאפ, .י .ש (*
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 ,גנוטּפױהַאב יד ןכַאמ ןלעװ רימ ןעוו ,ןבירטרעביא ןיא סע ביוא ,רֹוסָא,

 -רעביא טלָאװ גנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא עשידיי יד יצ לפייווצ רעסיורג ַא זיא סע זַא

 טינ טלָאמעד זדנוא טלָאװ לַאפוצ רעטוג רעד ןעוו ,ןרעוו ןפַאשעג טנַאקעג טּפיוה

 םעד ןיא ...188/7 ןופ בייהנא ןיא יטַאניסניס ןופ ןווָארַאטָאלַאז 'געג טכַארבעג

 טימ ןעוועג טלָאמעד זיא רע יוװ גנוי ,ווָארַאטָאלָאז 'נעג זַא ןגָאז רימ ןגעמ ןעניז

 ....עקירעמַא ןיא םזיכרַאנַא ןשידיי םעד ןופ עטַאט רעד ךעלקריוו זיא ,קירוצ רָאי 9

 רעסיורג ַא יװ ןרָאװעג טמירַאב רעטעּפש ליפ זיא סָאװ ,ןוועייסיאמ עגונב

 ,מ םינָאדוװעסּפ םעד רעטנוא טלָאמעד ןבירשעג טָאה סָאװ ןוא ,רעיוב-ןקירב-גנעה

 ערעודנוא ןופ רענייא ןעוועג ךעלקריוו טלָאמעד זיא רע, ;וצ ,י ,ש טיג ,וועיטנַאעל

 ןביירש וצ רעטַאעט םעד טלייטעגוצ םיא ךיא בָאה .. .רעביירש-ןייש עטסקיאעפ

 | | | ,"קיטירק
 -רעביא ךיז טָאה ?טפַאשלעזעג עיירפ , רעד ןופ בַאטש רעצנַאנ רעד טעמכ

 רעצרוק ַא ןופ ךשמב טָאה "ש"ַאפ , יד זַא ױזַא ,"ש"ַאפ , רעד ןיא טלקעּפעג

 -רֹושז רעשיפָאזָאליפ ןוא רעכעלטפַאשנסיוװ ,רעכעלטנכעוו ַא יו ןעזענסיוא עלייוו

 לייוו ,ןצרַאה םוצ קרַאטש רעייז ןעוועג טינ ,זיא תמא רעד יוװ ,רימ זיא סָאװ ,לַאנ

 יד יװ ,רענעייל םענײמעגלַא םעד טָאהעג ןעניז ןיא רעמ קידנעטש בָאה ךיא

 עסיוועג ַא ןוא ,טקירדרעטנוא ןליפענ עניימ ךיא בָאה םולש בילוצ רעבָא ,רעביירש
 (טרָאד) .ןייגליואוו ךיז ןזָאלעג (רעביירש יד) ייז ךיא בָאה טייצ

 ץלַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ן-י ,ש רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סע
 .רענעײל-רעטעברַא םוצ טרָא ןפיוא ךעלגנענוצ ןייז ףרַאד ןבירשעג טרעוו סָאװ

 -לא ןופ ָאוינידנַאטשרַאֿפ םעד רעביא ןיא סיזעט רעטכַארבעגסױרַא רעד ביוא

 ַא זיױלב יװ טינ טרעוו רעדנַא ןייק ץכעביירש יד טָא טָאה ,רענעייל םעניימעג
 םעד ןזָאלוצ טינ ליוו רע ,ָאפוג טַארעטיל םעד רַאפ רעפַאשרַאפ-ןנינעגרַאפ-ביירש

 ,םזיכרַאנַא ןופ עירָאעט יד ןטעברַאַאב וצ קיטכיוו ןוא ךעלצונ ןיא סע זַא ,קנַאדעג

 רעביא ןענייז ןשינעטכַארטנײירַא יד וליפא ןעוו ,שינעדנעטשרַאפ ריא ןפיטרַאפ

 ךיורבעג םעד רַאפ טמיטשַאב ןענייז ייז ןֹוא רענעייל-רעטעברַא יד ןופ ּפעק יד

 ערעטיירב יד רַאפ ןשטייטסיוא סע ןלעוו סָאװ ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ-םידיחי ןופ

 ,ןטכיש-רעטעכרַא

 ןָאטעג טרעוו סָאד וליפא ןעװ ,טכַארטעגכרוד טרעוו עירָאעט יד רעסעב סָאװ

 ,ןרעו טכאמעג ןלעוו ןרעלעפ עלַאטַאפ רעקינייו ץְלַא ,םידיחי רַאט םידיחי ןופ

 ,סערעל עטסַארטסבַא יד טָא ןדנעוואוצנָא ןעמוק טעוװ סע ןעוו

 ןפיוא ןענייז ןעגנוריזיטערָאעט יד טָא זַא ,םעד ןיא .י .ש רעבָא זיא טכערעג

 עלעיצעּפס ןרעוו ןפַאשעג ןפרַאד ייז רַאפ ,טפירשנכָאו רערעלוּפָאּפ ַא ןיא ץַאלּפ

 ַא ןיא ץַאלּפ ןייק ןעמענרַאפ טינ ןפרַאד רעביירש-םירקוח יד ןוא .ןטפירש

 .רענעייל"ךמע , ןופ ךיורבענ םעד ףיוא טנכערעגסיוא זיא סָאװו טפירשנכָאװ

 -רַאֿפ יד ןפיטראפ וצ קיטיינ רַאפ ןעניפענ טינ רַאפ ,ןעזרַאפ םעד טָא ראפ

 ןשיטסיכרַאנַא םעד ןטײרּפשרַאפ ןוא קנַאדעג ןשיטסיכרַאנַא םעד ןופ שינעדנעטש

 -קעלעטניא יד ןָאט וצ טסיילפענ ךיז ןבָאה סע יוװ ,טייקטרעטיילעג ןייז ןיא םענַאב

 ערעדנַא ליפ יו .י .ש טָאה ,"טפַאשלעזעג עיירפ , רעד ןופ רעביירש-ןלַאוט
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 טינ ןענייז .ייז .םערטסקע וו לייוו .ןטילעג ליפ ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ עשיטסיכרַאנַא
 יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןעזעגסיוא ךָאד ייז ןבָאה ,ןעגנוסַאפפיוא ערעייז ןיא ןעוועג
 יו ,דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ ןטנוזעג ןופ רעקניל דימת ןענייז סָאװ ,"ּפעקציה,
 ןעק רעוו םערָאוו ."תומשִנ עטפיוקרַאּפ , וליפא ןוא ,רעלסימָארּפמַאק ,סרעלגיינּפָא
 ךילג טָא וזַא יו געוו ןטסצריק םעד טסייוו רע ןַא ,םעד ןיא רעכיז ױזַא ןייז
 ווְפְג רעד יו ןדעדןג ןלַאיצַאס ןיא רעדניקנשטנעמ יד ןריפניירַא ןיוש עקַאט ןוא
 איצָאס תוּכלה ןיא סומַארָאנגיא רעקידנעטשלופ ַא זיא סָאװ רעקיטַאנַאפ רעקיב
 ,טגָאמראפ גנוגעװַאב יד טָאה "ןסָאנעג עדליוו , ,עכעלטע יוװ רעמ ,עכלעזַא ,עיגָאל
 סָאװ ,טסיכרַאנַא-רכוע םעד ,רעקידעש ןטסגרע םעד ן-.י .ש ןיא ןעזעג ןבָאה ייז ןוא
 םַעד טייצ רעזדנוא ןיא ןעגנערב טינ טזָאל ,גנוזיילסיוא עלַאיצַאס .יד טלַאהרַאפ
 "ש"ַאפ , .רעד ןופ ןעמונענּפָארַא טָאה רע זַא ,ךָאנ טּפיוהרעביא ,חישמ ןלַאיצַאס
 יא סע ןָאטעג ןוא .ןַאגרָא ןשיטסינומָאק-שיטסיכרַאנַא ןַא יו גנונעכייצַאב ריא
 /  .ןעגנוגלָאפרַאפ רַאפ ארומ סיוא תוירחא רענעגייא ןייז

 ןיא ןוא; ,"טלעוו רעד ןיא ץלַא ןיא , טקידלושַאב ן-י ,ש ןבָאה "עגנוי , יד
 ןעיירעגירק יד .גנוקידלושַאב עטסטכייל יד ןיוש ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,תונדחּפ
 טייוו .ױזַא ןעגנאגרעד ןיא םיא ןנעק גנורעטיברַאפ ןוא סָאה ,ןעיײרעקנַאצ ןוא

 2 : פאק ןיא ןייטש ַא טימ טגנַאלרעד םיא טָאה עסָאנעג ַא
 | 0 ;:רעביא טיג ,י .ש יװ טָא

 ךָאנ } לָאמ ןויא זַא ,עכעפדניופ ַאזַא ןעוועג ןיא רימ ןגעק עיציזָאּפָא יד ,

 . ייב קיטנוז ןדעי ןדער געלפ ךיא ואוו ,סָאנ טייסרָאפ 98 ןיא עיצקעל ַא רעניימ

 טבילפ רעקילייה ןייז רַאפ סע ןטלַאהעג ,עסָאנעג רעיירטעג ןייא טָאה . ..גָאס

 רעקובלעז רעד ... ,ּפָאק ןיא ןייטש ַא טימ ןעגנַאלרעד ןוא ןטניח ןופ ןייגוצכָאנ רימ
 ןצנַאג ןיא ךימ טָאה רע סָאװ ,ןרעױדַאב יז טקירדענסיוא ,.,טָאה . .עסָאנעג
 | | .('צעד ןט14 ,טרָאד) "טעגרהרעד טינ

 הָארק .ןלופא .סָאװ; ָאטינ זיא . םעצסקע םעד טא רעביא ןרעדנואוו ךיז ליפוצ

 ןעועג טינ זיא ,גירקטלעוו ןטשרע םעד ןופ ךורבסיוא םעד רַאפ ךָאנ ,ןיקטָאּפ
 ןעמעוו ןיא ןסָאנעג יד ןופ ןניוא יד ןיא רענָאיצולָאװער גונענ ,רשכ ןצנַאג ןיא
 ןופ רעקראטש ?יפ ןעוועג ןיא סָאװ ,טולב טיור גנוי רעייז . . ,טדערעג טָאה סע

 (טרָאד) ."דנַאטשרַאפ רעייז

 :טייהננעלעגנַא רעוואקישט רעד טָא ןגעוו טלייצרעד רעקַאר סָאװ טָא
 ןעוועג טינ טלָאוװ'ס יצ ןַאלּפ םעד ןגעוו ןרָאװעג טדערעג טסנרע זיא, .,,סע

 זיא ןכַאז ףיוא קוק רעקיסעמ ןייז לייוו ,געוו ןופ ןעניקטָאּפָארק ןעמַארוצּפָא יאדכ
 טנייה ךָאנת .גנוגעװַאב רעד ןוּפ גנולסיװטנַא רערענָאיצולַאװער רעד רַאפ רעטש ַא
 י -{י 7" (*",. ,םעד ןגעוו טכַארט ךיא ןעוו ,ליורג ַא םורַא ךימ טמענ

 + ןוָאלוצ סָאד : ןעוועג ןיא סע ךעלדעש יו לָאמ קירעביא ןַא טזייוו סָאד
 יא ןעוועג שיטערָאעט ןענייז סָאװ .ןטסילַאנָאיצַאמע רעקיטַאנַאפ גנוגעװַאב רעד
 יו .טעוועילבוהעגמורא טינ רעכיז ןוא טעשעשטענמורַא טינ ןצנַאג

 ,1952 ,417 'ז ,סערוטש ןיא ,רעסָאר ,ב (*5
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 רעד זיא סָאד ןוא רוקמ ןייא ןופ עלַא ןעמַאטש םיעותעת םישעמ עקיזַאד יד

 -יװעיַאשטעג רעיש ,רעשירַאטנובדַארטלוא רעשינַאמעד טעמכ רעקידנזיורבפיוא

 ,עדנַאנַאּפָארּפ רעטריפעגנָא רעד ןופ רעטקַארַאכ רעש

 ףמַאק ןיא ןבעל ןוא בייל טימ ןָאטרַאפ ןעוועג ןענייז ןטסיליהינ עשיסור יד

 ןיא .עיטַארקַאטױא עטנשקעעננייא ,עקיטולב ַא --- ,םישזער ןשירַאצ םעד ןגעק

 שירעביילקסיוא רעייז ןייז טנעקעג טינ ייז ןבָאה טיירטש םענעסַאלשנַא רעייז

 .המשל טייקשירַאטנוב טקידיײרּפעג ,רָארעט טדנעוװועגנָא ןבָאה ייז .ןעלטימ עגונב

 זיא גנורעטשעצ ןופ טסיינ רעד זַא ,ןטּפױהַאב ןופ םערטסקע םעד וצ ןעגנַאגרעד

 רעקילייח רעד זַא ;רעטרעװ ןופ שטייט ןכעלבעטשכוכ ןיא ,טסייג רעקידנּפַאש רעד

 רעטנענ ןעגנערב רעדָא ןריפרעד רָאנ ןענעק ייז ביוא ןעלטימ יד טקילייה קעווצ
 וצ ןעגנואווצעג קידנעייז ,ןטסיליהינ עשיסור עטסבושח יד ןופ ייווצ .קעווצ םוצ

 ףיוא ןוא ןשינעגנעפעג עשידנעלרעטָאפ ערעייז ןופ ןענירטנַא ,רעקיטכיר ,ןזָאלרַאפ

 -מעט ,טעּפמיא ןצנַאג רעייז טימ ןסָאנעגנירַא ךיז ןבָאה ,ןצכעקישרַאפ-עגרָאטַאק

 .םָארטש ןרענָאיצולַאװער ןשיאעּפָארײא ןײמעגלַא ןיא ןעגנומיטש ןוא טנעמארעפ

 -ניײאַאב ליפוצ ןוא ןרענָאיצולַאװער יו קידרעיײפמַאלפ-וצ ןעוועג רעבָא ןענייז ייז

 -נירַא ןענעק ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןטייהנגעלעגנָא עשיסור שיפיצעּפס יד ןופ טסולפ

 "טייקינשטעטַאטפ , רעקיסעמשינעטלעהרַאפ ןופ םאר רעשיאעּפָארייא רעד ןיא ןסַאּפ

 -רעביא טָאה עמ סָאװ ןעננושיוטנַא יד ןופ טקודָארּפ-טַאטלוזער ַא ןעוועג זיא סָאװ

 עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיורנ רעד ןופ דָאירעּפ ןשימרוטש םעד ןיא טבעלעג

 | .1189 ןופ

 רעד ןופ לייט ןסיוועג ַא ןעגנואוצַאב ךעלטנגייא ןבָאה ייווצ יד טָא ןוא

 ןיא רעגייטש ַאזַא ףיוא ,עּפָארייא-ברעמ ןופ גנונעוואב רערענַאיצולָאװער לָאקידַאר

 .ןיקטָאּפָארק-ןינוקַאב ןופ טזיכרַאגַא רעשיסור רעד ,רעשחרזמ רעד ןעמוקעגפיוא
 טעמבכ טייצ רעסיוועג ַא ןופ ךשמב ןרָאװעג זיא סַאפפיוא רעשיטסיליהינ רעד טָא

 .ללכב םזיכרַאנַא ןופ עיסערּפסקע עקידנשרעה יד

.2 

 -סיליהינ רעד טָא וצ טפַאשרענגעק ןייז ןיא טייוו יוזַא..ןעגנַאנעג זיא .י .ש

 ,םזיכרַאנַא ןעמָאנ ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןצנַאג ןיא טלָאװעג טָאה רע זַא ,קיטקַאט רעשיט

 .םעד ןיא טײטשַאב ןעמָאנ ןופ ןורסח רעד ,ךיז טיײטשרַאפ ,עעדיא רעד ןופ טינ

 טָאה .י .ש .וויטיזָאּפ ןךופ טינרָאג טגָאז ןוא ויטַאנענ םעד ןגעו טדער רע סָאװ

 ."ש"ַאפ , רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןעמָאנ םעד ןטייב חוכמ ענַארפ יד ןביוהעגפיוא|

 -יירפ, יו ןעמענ עלַא יד .ןרעסעב ןייק ןטכַארטוצ טנעקעג טינ רעבָא טָאה רע

 -קורדסיוא גונעג טינ ןענייז "םזילַאיצָאס רעזָאלטַאטש , ,"םזילַאוצַאס .רעכעלטייה
 םזיכרַאנַא ןשיװצ טגיל סָאװ דיישרעטנוא םעד טלוב גונעג ןָא טינ ןזייוו ייז .לופ

 ןטלעטשענוצ ַא טימ זיולב ךיז ןענעגונַאב ייז לייוו ,םזיטַארקָאמעדילַאיצַאס ןוא

 .יימקעידַא
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 ,םימעט ייווצ בילוצ טריפעגכרוד טינ םשהדיוניש ןטנַאלּפעג םעד טָאה ,

 ןופ שינעגייצ ַא יוװ ןזייווסיוא טלָאװ סע :רעד זיא םעט-טּפיוה רעד ,ןָא טיג רע סָאװ

 יד ףיוא ןעוו ךורכ-טייצ ַא ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה עמ תמחמ .תונדחּפ

  סָאד ןוא .ןטייז עֶלַא ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ ןָאטעג טָאש ַא ךיז ןבָאה ןטסיכרַאנַא

 ןופ ןענירטנַא וצ ךוזרַאפ ַא יװ טשטייטענסיוא ערעדנַא ןטלָאװ ןטייב-ןעמָאנ

 טינ ,י ׂש טָאה םעד ףיוא ןוא ,יירעריטרעזעד עשיטילָאּפ ןימ א ,דלעפטכַאלש

 .ןייגנייא טנעקענ

 דָארג טלָאמעד טָא ,טסיברַאנַא ןפור וצ ךיז ךעלרעפעג ןעוועג זיא סע ןעוו,

 ַא ןיפעג ךיא ןעו ...ןעמָאנ םעד ןטייב טלָאװעגנ טינ ןפוא םושב ךיא בָאה

 ,ןָאטעג ןיוש סע ךיא טלָאװ ,גנואיֹושנֶא רעזדנוא רַאפ ןעמָאנ ןקיסַאּפ ךעלקריוו

 ,טרָאד) ,7 ןענופעג טינ גָאט ןקיטנייה זיב ןוא טלָאמעד ךיא בָאה ןכלעזַא רעבָא

 | .(1929 ,לירּפַא ןט59

 טלמוטעצ טָאה עיצַאגענ עזיולב ַא ךיז ןיא טלַאהטנַא סָאװ ןעמָאנ רעד טָא

 יד זַא ,טריטסעגוס יוװ סעּפע ייז טָאה רע ,ּפעק עקיציה ןוא תוחומ עכַאװש ךס ַא

 ףרַאד עמ ;ןריפוצכרוד טכייל ןיא ךיז טלעטש םסזיכרַאנַא רעד סָאװ עבַאנפיוא

 טייהיירפ רעטולָאסבַא ןופ לַאעדיא רעד ןוא -- טַאטש םעד ןרעטעמשעצ זיולב

 ןייא םעד ןיא ךיז טדנעוו ץְלַא לייוו ,ןכעלקריװרַאֿפ ךיזי ןייֵלַא ךיז ןופ יו טעוו

 .טַאטש ןופ גנוניינראפ יד ,טקנוּפ

 סרענגעק יד ןבָאה ןטסיכרַאנַא ןעמָאנ םעד זַא ,טגָאז ןייֵלַא ןיקטָאּפָארק ,בגא

 ןוא רעבערטשַאבי-טייהיירפ עמערטסקע יד ףיוא טּפעלקענפורַא ןוא טכַארטעגוצ

 ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא רע זיא דבעידב

 -מוא ןטימ לטעלב ַא ןבעגענסױרַא רענעילַאטיא יד ןבָאה ןָאסרעטעּפ ןיא

 טכעלטנפערַאפ ןיא טפירש רעד טָא ןיא ,"ענַארפ עלַאיצַאס יד , ןעמָאנ ןקידלוש |

 -ָארּפ וצ לטימ א יו טרידנעמָאקער רָאטקַאדער רעד ואוו ,לקיטרַא ןַא ןרָאװעג

 ןריציטקַארּפ ,רעזייה ןדניצרעטנוא סָאד --- םזיכרַאנַא ןופ עעדיא יד ןרידנַאנַאּפ

 ךיז טָאה ןָאסרעטעּפ ןיא עּפורנ יד .םערָאפ רעטסמערטסקע רעד ןיא שזַאטָאבַאס

 טערט .י ,ש .רָאטקַאדער ןופ זטננומענַאב יד טימ ןוא לקיטרַא ןטימ טריזירַאדילַאס
 :קיטקַאט-גנורעטשעצ רעד טָא ןגעק ףרַאש סױרַא

 ןיא ןטיײקשירָאנ עיליוװ יד וצ טמיטשענוצ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ביוא,

 ..ןטסיכרַאנַא ןייק טינ רימ ןענייז טלָאמעד ,ןטסיכראנַא ןענייז ?קיטרַא םעד

 ן | .(טרָאד |)

 סָאד ןריקַאטַא וצ טרעהענפיוא טינ ךיא בָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא,

 ןטלַאטשעג ײלרעלַא ןיא םזיכרַאנַא םעד ףיוא ןסקָאװעגנָא זִיא סָאװ ,שיילפדליוו

 | .(טרָאד) ."ןעמרָאפ ןוא

 סע ."יעיצקט עטקעריד, ןעמָאנ ןרעטנוא רושָארב א ןבירשעגנָא טָאה טכַאנ

 .,רענײצקַאב טימ ,ףרַאש סע טָאה .י .ש .עדעררָאפ ַא סרעקָאר טימ ןענישרעד זיא

 טָאה .י .ש .ןפירגעגנָא קידגָאטיײיװ ןוא טרעפטנעענּפָא םיא טָאה רעקָאר .טריקַאטַא

 ;ןבירשעג

 ענעדײשרַאֿפ יד ןנעק קרַאטש זיא ןוא ןָאט וצ טינ טָאה םזינרַאנַא , ..



 ןידהר ָאגי' אב ַא 42 ירא | 2ד4

 -עגײוזַא םעד ןנעק' ןוא ,רעקידערּפ-טלַאװנ- ענעדיישרַאפ יד ,סרָאטַאירּפָארּפכקע

 טי / .  ,(לירּפַא ןט19 ,טרָאד) ."רָארעט ןטעדנירגַאכמוא םענעפור
 ,ןטסיכרַאנַא-זירּפַאק ,ןטסירָארעטירקפה יד טא טפמעקַאב קיטומ טָאה רע

 ןעיצכרוד יז ןופ ןלײטּפָא ןצנַאנ ןיא ךיז ףרַאד עמ זַא ,טכַארטעג טָאה רע ןוא

 .עיניל-עיצַאקרַאמעד עקידוועטנעק ,עקיד ַא

 ירַאנַא יד ֹוצ טכער טימ רעהעג ךיא .ביוא ,טנערפעג ךיא בָאה לָאמ ליפ,

 ןענייז רימ ןוא .ןטסיכרַאנַא עתמא יד סָאדַארעּפסעד יד סע ןענייז רשפא .ןטסיכ

 ןיא ךיא בָאה ןשטנעמ ןייא טימ זיולב ,ןטסיכרַאנַא ףיוא טריטנעזערּפ זיולב

 ןדייר ןיימ רעבָא ,ָארַאטָאלַאז ןעוועג זיא סָאד ןוא םעד ןנעו טדערעג לָאמ

 טנערפעג טּפָא ךיז טָאה רע ךיוא ?ייוו ,ןפלָאהעג סָאװ קינייוװ רימ טָאה םיא טימ

 ,רימ ןוא ,ןטסיכרַאנַא יד ןדלעהרעסעמ עשינעילַאטיא .יד טינ ןענייז סָאד ביוא

 שינעקישנָא עזיולב ַא רָאנ ןענייז רעקינָאל יד ,רעקנעד יד ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ יד

 | | | י .(ןץרַאמ ןט99 ,טרָאד) ."ייז ףיוא

 ןוא סורדרַאפ ןכעלנעזרעּפ ןייז ןיירַא .י .ש טנייל ןצַאז רָאּפ עקיזָאד יד ןיא

 ,םעלבָארּפ רעקיטכיוו רָאג ַא ףיוא קנואוונָא ןַא ךיוא רעבָא ןטלַאהטנַא ייז ,גָאטייװ

 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןעמערטסקע ייוצ ןופ ךיז ןענעגעגַאב סָאד ךעלמענ

 : -  0 .רענייטש ןוװַאקישט רָאנ ַא ףיוא גנוגעווַאב

 -מוא ןלַאטַאפ-קירעיורט םעד טָא ןגעװו גנוטכַאבָאַאב עקידנעייגיײברַאפ ַא

 טינ טמעג רע ,קיטולבטלַאק ץנַאנ סע טוט רע רעבָא ,ןַאהַאק ףסוי טכַאמ דנַאטש

 ,פע טוט .י .ש יוװ גנוניישרעד רעד ןופ םזיגַארט ןטלצרַאװרַאפ-ףיט םעד ףיוא

 | טקיטייזַאב סע רע טָאה "ןעיירדשנָא , ןייז טימ זַא טניימ רע

 עכעלקנערק  ַא א ןָא טריר רע זַא קידנעייז דשוח טינ ,טביירש רע סָאװ טָא

 ,םזילַאקידַאר ןקיקע ןופ םעלבָארּפ

 ,עטסעב יד ןניוצענוצ לארעביא ןוא לָאמ עלַא  טָאה גנוגעוַאב רעזדנוא,

 עטסכעלטרַאװטנַארַאפמוא ,עטסגרע יד ךיוא ןוא ,ןשטנעמ עטלקיווטנא טסכעה

 ,רַאפרעד זיולב גנונעדרָא רעקידנעײטשַאב רעד ןגעק טרילעבער ןבָאה סָאװ ,ןּפמול

 .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןייק ןוא םיוצ ןייק ןענעקרענָא טלָאװעג טינ ןבָאה ייז סָאװ

 ,ןשטנעמ ןעגנַאהענמורַא לָאמ עלַא ןענייז גנונעװַאב רעזדנוא ןופ ןגערב יד םורַא

 ,ןריטַאָאלּפסקע טינ ייז םולשו-סח לָאז רענייק ןעוועג ןיא סע ;רָאז עטשרע סנעמעוו

 -נעליופ ןייז ןופ גנוקיטכערַאב עשיטערָאעט ןימ ַא ןבענעג ייז טָאה םזיכרַאנַא רעד

 םָאוו ,םילָאװייט עמערָא ערעדנַא ןופ ןובשח ןפיוא ןבעל וצ --- ,ןטיזַארַאּפ ,רעצ

 ײטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןריטַאָאלּפסקע ךיז ןזָאל וצ ?שירַאנ גונעג , ןעוועג ןענייז

 ייז ואוו ,ץַאלּפ ןכעלטנפע ןַא ּפִא לָאמ עלַא ןכוז ןטיזַארַאּפ יד טָא ,גנונעדרָא רעש

 .(*"תונברק ערעייז ןעלדניװשַאב וצ ןגַארפ עלַאקידַאר ערעייז ןצונסיוא ןענעק
 עתמא יד ,רעסיורג ןייק טינ קילגמוא רעד זיא ןזַארפ זיולב ןצונ ייז ןמז לכ

 יו ןעלטימ עשירעסיירפיוא רעמ ןוא ערעפרַאש ןצונ ייז ןעוו ןָא ךיז טבייה הרצ

 | | שי | .יירעדייר זיולב

 .,1דא יז ,ב"צ ,ןַאהַאק ףסוי (*
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 סָאװ ןשטנעמ ןטרָאס ייווצ יד חוכמ עגַארפ יד טרָאפ טלעטש רע ,סלַאפנדעי |

 עקידנריטסיזקע יד טמַאדרַאפ סָאװ לַאעדיא רעסיורג רעדעי יװ ,םזיכרַאנַא רעד

 ,תודוסי ! עיינ ףיוא טפַאשלעזעג יד ןעיוברעביא טימ ךיז טמענרַאפ ןוא םעטסיס

 ,ןטּפעדַא ענייז ןופ ןעייר יד ןיא ןייא טסילש ןוא וצ טיצ

 רעשיטעפָארּפ רעד טָא ןופ ןרָאװעג טרוכישרַאפ ןעמעלַא ןופ רעמ זיא רעוו

 טָאה רע זַא ,סָאמ ַאזַא וצ לַאעדיא ןשיטע ןטסכעה ןקיזָאד םעד ןֹופ ,עיזיוו

 עשיטילָאּפ עשיטקַארּפשיטסילַאער א יװ ןעלדנַאהַאב טינ רעיש ןעמונעג םיא

 ריא קידלודענמוא טרַאװרעד ןוא ףייר ןיוש זיא סָאװ עבַאנפיוא ןַא ,גנורעדָאפ

 ? טייצ רעזדנוא ןיא גנוריפסיוא

 -ןיײאַאב ןענייז טפַאשרעּפרעק רעכעלטפַאשלעזענ רעד ןופ ןעמערטסקע ייווצ

 יָאס ןיא דימת ךיז ןענעגעגַאב ןעמערטסקע .םיורט םעד טָא ןופ ןרָאװעג טסולפ

 עשיראטסיה עסיוועג ןיא ןליפא ךיז ןקינייארַאפ ייז ,סָאד יו רעמ .עינָאלָאיצ
 ןרעוו גנודניברַאפ רעכעלצעזעגמוא ןוא גנוקינייארַאפ רעד טָא ןופ ןוא ןדָאירעּפ

 .ןעננולעטשנייא עיינ ןוא סעיצולָאװער ,ןשינערעקרעביא ןריובעג

 עשינָאלָאיצַאס יד טָא דנייפ ןבָאה עדייב --- טסילַאנימירק ןוא טירַאביס רעד

 עמ רָאנ יוװ ,ןייצ יד טימ ןצירק עדייב רעכערברַאפ רעד ןוא קנופמ רעד ,טעברַא

 ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ סיױרַא טייג טירַאביס רעד ,עצַאדּפ ןימ םעד טָא טנָאמרעד

 יד ךיז ןעקשטַאּפרַאפ וצ קשח ןייק טינ טָאה רע ,טייקליופ רענעריובענ-לדייא רעד

 רעקיטכערטרעדינ רעכעלשטנעמ רעד רעביא טַאטדלַאװעג ןביאסיוא ןוא טנעה

 טעברַא עשינַאלָאיצַאס יד טָא טנייפ ,טשרקיעב ,טָאה ,רעכערברַאפ רעד .עסַאר

 רע ,ןעמעלַא ןופ רעמ שינעקישנָא רעד טָא ןופ טדייל רע לייוו ,טַאטדלַאװעג סֶלַא
 ןטסוויאַאנ ןופ עדנַאנַאּפָארּפ ןוא עיצַאטינַא רעד ןיא ,?זָאזעל ריעש ריא זיא

 .טנעה יד טגנַאלרעד ייווצ יד טָא ךיז ןבָאה םזיכרַאנַא
 -רַאנַא-ןַאמלדייא , ןפורעגנָא םזיכרַאנַא ןימ רעד טָא טרעו ןעגנולעג רעייז = }

 יו ,ןעסביא ךיוא טגנַאלַאב טָאה ןטסיכרַאנַא ענעריובעג-?דייא יד טָא וצ ."םזיכ

 סױרַא ךיז טזייוו רערָאלק ךָאנ ןוא ,ןסעדנארב וצ ווירב ןייז ןופ ןעז וצ זיא סע

 ןטסיכרַאנַא ןופ ןּפיט ענעביוהרעד יד טָא וצ .סעמַארד ענייז ןיא ?םזיכרַאנַא , ןייז

 ןוז רעד עשוהי 'ר ,םכח רעשידומלת רעד ןוא יורפ סריאמ 'ר ,הירורב טרעהעג ןבָאה

 ;קיטרַאננייא סיוא םיא טשטייט ןוא םילהת ןיא קוסּפ ַא טריטיצ הירורב ,.הח'וק ןופ

 סיֹוא טקירד יז ,(*"ןייז טינ עקידניז ןייק ןלעװ ,ןזָאלסיוא ךיז טעװ דניז יד זַא;

 .ןכערברַאפ סָאד טרעיינ ,רעכערברַאפ םעד ןפמעקַאב טינ ףרַאד ןעמ זַא ,קנַאדעג םעד

 :רעכעלדליב רָאנ ןויער םענענייא םעד סיוא טקירד חחרק ןופ ןוז רעד עשוהי 'ר

 -ננייא רעד ןעמוק לָאז ? ןטרָאגנייו ןופ רענרעד יד ןעמַארסיוא וטסלָאז סָאװ וצ

 ךיז טלדנַאה סע .*"רענרעד ענייז ןעמַארסיוא רע לָאז ןוא ןטרָאגנייװ ןופ רעמיט

 טא זַא ,קנַאדעג םעד טקירדעגסיוא וויטַארוגיּפ טָאה רע .םיבנג ןּפַאכ ןייג ןגעוו

 ןופ ןרעוו טריפעגסיוא ףרַאד רעכערברַאפ יד ןפמעקַאב ןופ טעברַא עקיצומש יד

 .תוכרב ,ה"ל ,ד"ק םילהת (*

 .ב"פ ,אעיצמ אבב (*
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 טסייה סָאװ ,ןטרָאגנייװ ןופ סָאבעלַאב רעד ,רעטשרעבייא רעד זַא ,ןיילַא ךיז
 ,ןטרָאגנייװ ןייז ףיוא ןבעג גנוטכַא ןיילַא לָאז ,טפַאשלעזעג ,טייהשטנעמ

 טימ יו רעקינייו טינ ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןבעל ןייז טימ ,יִאטסלָאט

 ,"םזיכרַאנַא םענעריובעג-?דייא, םעד טָא ףיוא טכיל ןפרָאװעג טָאה ערעל ןייז

 -ַאב סָאװ ,טעברַא רעלַאיצַאס "רענדוקסַאּפ , רעצרַאוװש רעד ןופ ךיז טלביא סָאװ

 ,ןכערברַאפ ןוא סעדווירק ,תולווע ןגעק טכעפעג ןכעלנעט-גָאט ןיא טייטש

 -ַאיצָאס, ןָא ןייגַאב ךיז ןכעלמַאזניימעג ןלַאער ןיא ,רעבָא ןעמ ןעק יױזַא יו

 ןִא ןעמוקוצסיוא ךעלגעמ זיא ?טַאטדלַאװעג ךיז טפור סָאװ ,"טעברַא רעל

 4 לעטשנייא ןכעלטּפַאשלעזעג םעד טימ ןייגנָא ךָאד ןוא גנוביאסיוא-טַאטדלַאװעג

 סָאד זַא ,םויכרַאנַא ןוויאַאנ ןופ רעקיטערָאעט עקינייא טליפעג עקַאט ןבָאה

 ןייז ןופ עטנעיּפ-סעליכַא יד זיא םענרַאפ ןטיירב ַא ףיוא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג

 זַא ,טגיילעגרָאפ עקַאט ייז ןבָאה רעבירעד ןוא ,רענעלּפ עשיטקַארּפ ןוא ןירטקָאר

 ןוא ןסנייא ערענעלק ףיוא ץוביק ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןעלשירקעצ לָאז עמ

 -ייו ,"טעברַא עלַאיצַאס , רעקינייו ןרעדָאפ ךיז טעוװ ,ךיז טיײטשרַאפ ,טלָאמעד

 ,ןשטנעמ יד ןשיװצ ןעגנודניברַאפ יד תמחמ ,גנוביאסיוא-טָאטדלַאװעג רעקינ

 רעזיול ,רעכַאװש ןרעוו ןלעוו טפַאשרעּפרעק רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילנטימ

 ,לָאצ ןיא רעקינייװ ןוא רענעטלעז ןעגנוּפינקרַאפ-שינעטלעהרַאּפ יד ןוא

 עיצַאזירוטַאינימ ןֹופ קנַאדעג םעד טָא טריפרעד ,ןעווא יו ױזַא ,יִאטסלָאט

 ןגָאזּפָא ,טַאטש ןופ ןײגסױרַא םוצ ,דרוסבא ןַא וצ טַאגערגַא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ

 ךיז ,ןירַא ףרָאד ןיא קירוצ ןײגקעװַא ,עיצַאזיליוװיצ רעשינַאברוא רעד ןופ ךיז

 טעװ "טייקכעלטפַאשלעזעג , רעקינייוו ץלַא ,"טייקכעלריטאנ , רעמ סָאװ ,ןטושּפרַאפ

 ןעלטימ ,ןדנעוונָא ןפרַאד ןעמ טעװ ןעלטימ עשיטילָאּפ רעקינייוװ ץילַא ןוא ,ןייז

 .עכעלטסניק ןייז וצ סיוא ייז ןעעז קיסעמשינטלעהרַאפ סָאוו

 ןליואוו םענעי ןוא טייצ רעטוג רענעי ןגעוו טמולח רעכערברַאֿפ רעד ךיוא

 -נעמַאזוצ עכעלטפַאשלעזעג סָאד ןעוו ,טביולרעד ןייז טעוו ץלַא ןעוו ,לעטשנייא

 -ַאיצָאס רעד ,ןרעוו ןבענרַאפ טעװ ץלַא ןעוו ,ןטָאברַאפ ןָא ןדעדןנ ַא ןייז טעוו ןבט5

 -יאַאנ, ןיא ךיז ןענענעגַאב ייוצ יד טָא ,"טסייג רעכיוה , רעד ,קנופמ רעֶל

 ;ןרעיוא יד רַאפ ,דלַאװעג רעביא ןלעוװ יו סעּפע ןטלָאװ ייווצ יד טָא ,"םזילַאקידַאר

 ןקיטדעוונגעק םעד ןיא לַאעדיא ןשיטעדלַאיצַאס ןקיטפנוקוצ-טייוו םעד ןּפעלשניירַא

 ,לַאער

 ןפרָאװעג ןעמעלַא ךיז טָאה םזילַאקידַאר-וװיאַאנ ןעמערטסקע ןופ טייז יד טָא

 םינימַאמ יד ןופ םינימח לב יד ,רעגנעהנָא יד ןופ טייקיברַאפליפ יד .ןגיוא יד ןיא

 טָאה םלוע ןשיווצ ָאד .עװַאקישט רעייז ןעזענסיוא טָאה םזילַאקידַארדװיאַאנ ןופ

 ,גנוי ןטסבערג םעד ןוא רעקיטע ןטסלדייא םעד ןעניפעג טנעקעג ריא

= 



 2דד ןּפַאש ןוא ןּפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסװָאנַאי .ש

 או

 םָארנָאּפ רעווענעשיק

 ןופ ןינב ןזעידנַארג םעד ןיא ןייטשלקניוו רעטסקיטכיוו רעד זיא תויחישמ
 ןופ םֹוקנָא םעד ןיא ,ןחישמ ןיא ןביולג רעד .םזימיטּפָא ןשידיי ןוא ןוחטב ןשידיי
 ,םולח ַא זיולב ןעוועג טינ לָאמ ןייק ןדיי ןעמורפ-תמא םעד ייב זיא רעזיילרעד םעד
 המלש הנומאב ןביולג רעד ,שינעטרַאװרעד ןיא ליּפש עטסוּפ ַא ךיז ױזַא טָאלג

 םישעמ ןָאט וצ ןעוועג בייחמ ןדיי ןזעיגילער-ףיט םעד טָאה ,חישמה-תאיב ןיא

 רעשידיי רעד ןופ לַאניפ ןכעלקילנ םעד טָא ןופ רעטנענרעד םעד ןקעװצַאב סָאװ
 טליצעג ןעוועג זיא ןדיי ןלענָאיצידַארט ןופ ריפפיוא רעצנַאג רעד ,עמַארד-סנבעל

 ןופ ףוס ןשטניוועג םעד ןעננערב ,ץק םעד ןייז ברקמ ןופ טקנוּפ םעד טָא ןיא

 ,גננוזיילסיוא

 ןריפ טפרַאדעג ןבָאה סָאו ,םישעמ יד ןבָאה ןדיי ןקיטלעוװטנייה םעד ייב

 יולב ןוא ךיילב ןבילבעג זיא גנוטרַאוװרעד-חישמ ןייז ןוא טלעפעג ,חלואג רעד וצ

 ןשעלסיוא ןעמונעג םיורט רערעטיול רעד טָא ךיז טָאה רעטייוו סָאװ ןוא ,םערָאט/

 | ,ןעלקנוט ןוא

 "טרימרָאפער , זיא תויחישמ ןוא ןייגנָא טנעקעג טינ גנַאל סע טָאה ױזַא
 -שטנעמלַא רעד זַא ,גנונעפָאה רעקיטכיל רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןוא ןרָאװעג

 טייהשטנעמ רעד ןֹופ גנוטכירפיוא יד ךיז טימ ןעננערב טעוװ סערגָארּפ רעכעֶל

 .טפנוקוצ רערעטייוו לסיב ַא רעדָא רעטנעָאנ רעד ןיא לארושי ןופ גנוזיילסיוא יד ןוא

 וצ רעבירַא ןעמ זיא ָאטעג ןשירעטלַאלטימ ןופ טייקרעטצניפ רעד ןופ ןעוו

 -נעעג טינ ךס ןייק ןעמ טָאה ,גנוגעווַאב-הלכשה רעד טימ טייצ רענרעדָאמ רעד

 ,טרימרָאפער ,טעוװװעצינעגרעביא זיולב םיא טָאה עמ .לַאעדיא-חישמ ןיא טרעד

 טריזיטערקנַאק ןוא "םזיחישמ , טָאטשנָא "סערגָארּפ , טרָאװ סָאד טלעטשעגקעווַא

 | ,"גנורעלקפיוא , ןיא "גנודליב , ןיא סע
 ,לבש ןכעלשטנעמ םעד ןרעטצניפרַאפ סָאװ ,סערַאמכ-ןבױלגרעבַא יד ןעוו

 -ַאב טעוו הלכשה רענייר ןופ ,טפַאשנסיװ ןופ ןוז יד ןוא ,ןרעוו ןבירטרַאפ ןלעוו

 ,טכיל טימ ןרעוו טציילפרַאפ טלעוו יד טעוװ ,דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ םעד ןטכייל
 .טייקסטוג ןוא טייקכעלרע ,טייקכעלרעדירב ,עינָאמרַאה ,רשוי טניימ טכיל ןוא
 ןוא םעדעפ ענעדלָאנ ערעייז ןענוּפשעג ךיז ןבָאה םולח ןוא קנַאדעג רעשידיי רעד

 סע ןוא טפנוקוצ טסייה סָאו ,יורפננוי רעקיבייא רעד רַאפ דיילק ַא טבעוװעג

 ,סענסעד םיורט עטסנעש יד טימ ןטפַָאהענסיוא ןוא טיינעגסיוא

 סָאד ,רחא רבד ןופ ןעקַארכ סָאד טרעהרעד ךיז טָאה גנולצולּפ רעבָא

 ןענורעצ ןזיא עיזוליא עכעלטעג יד ןוא . , . ןעמָארנָאּפ . . ,ןביוש ןופ ןעגזַאירב
 .ןרָאװעג טכעװשרַאפ ןענייז ןעגנורַאג עקילייה יד ,ןרָאװעגנ

 םעד רַאפ טצונעג ,ןדיי ףיוא ןעמָארנָאּפ טכַאמענ טָאה גנורינער עשירַאצ יד
 יטסינַאטַאס רעכַאפיירד רעד טימ רענלעז ענענַאטענרעביא וליפא קעווצ ןקיזָאד
 ייז ,טננוי עשידיי יד ןקערשוצּפָא גנונעכערסיוא רעשיחצור רעד טימ :הנווכ רעש
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 ןקיליוזייב םעד טימ ןוא ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער ןופ ןטלַאהּפָא ךיז ןלָא

 -נעלסור רעד ןשיווצ טנורגּפָא םעד ןפיטרַאפ רעקיטכיר רעדָא ןבָארגוצסיױא ןייז

 טייקטרעדנוזעגּפָא יד טא ,גנורעקלעּפַאב רעשידיי-טינ רעד ןוא טפַאשנדיי רעשיז

 ן'ריטשמוא םעד רַאפ ןטעברַאטימ ןוא ךיז ןדיײרנעמַאזוצ רעייז ןרעוושרַאפ טלָאו

 ןופ טנעמגעס ןייא ןליײטּפָא סָאד ,סעיצַארַאּפעס יד טָא .גנושרעהטסבלעז רעד ןוג

 -ָאיצולָאװער םעד ןכַאװשּפָא אליממ טלָאװ ,ןטייווצ םעד ןופ גנורעקלעּפַאב רע

 | .ףירגנֶא ןרע

 רעשידיי רעד ףיוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ סַאה םעד ןרירטנעצנָאק סָאד |

 ןקידהרצ ןכעלקילגמוא סקלָאפ ןיא קידלוש טשרעּפמָאלק זיא סָאװ טייהרעדניז

 ןרעיופ ןוא רעטעברַא ,ןסַאמ יד ןופ סַאה ןוא סעכ םעד ןעיצּפָא טלָאװ ןבע

 םעד ןופ .ןבעל ןעלכַארעזימ ןוא טייקמערָא רעייז ןיא עקידלוש עתמא יד ןוג

 .קלָאפ ןעמערָא ןופ רעדנישטיוה יד ,ןּפַארטַאס ענייז ןוא רַאצ םעד ,?ֿפרעטָאפ,

 ירַאפ טרעיינ ,ןקָארשעגּפָא טינ ללכב טננוי עשידיי יד ןבָאה ןעמָארגָאּפ יד

 ןוא סעיצַאזינַאנרָאץושטסבלעז ןפַאש ןוא רעשידלעה ןרעוו וצ טגעװַאב יז ,טרעז

 טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגניײרַא ךיז שפנ-תריסמ ןוא טעּפמיא רעמ טימ ןבָאה יו

 | .רעכַאמ-ןעמָארגָאּפ םעד ,רַאצ םעד ןופ ןָארט םעד ןצריטשמוא ןוג

 ןשירַאצ ןיא ןדיי יד וצ גנודנעוו ןייז ןיא ןבירשעג טָאה .י .ש יװ טָא

 | יה ;דנַאלסו-

 טינ טלפייווצרַאפ :;דנַאלסור ןיא ןדיי יד וצ רימ ןרילעּפַא רעבירעד ןוא

 עלַא .ןדייל ֹוצ טינ עניװָאנ ןייק זיא קלאפ ַא יװ ,ךייא ;ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא

 -- ,ןענַאריט ןופ ןענַאטשעגסיױא ריא טייז ןשינרעטַאמ ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ןטרָאס

 טמוק עטכישעג-סנבעל דעייא ןופ טייצ רעד ןיא ,ענענייא ןופ ױזַא עדמערפ ןופ יו

 רַאפ ,ךַאז רעקילייה ןוא רעסיורג ַא רַאפ ןדייל וצ לָאמ ןטשרע םוצ סיוא ךייא

 | ! טייהיירפ רעכעלשטנעמ

 ןענייז סָאװ ,ןדייל ןיא רעדירב ערעייא טימ ,רעבירעד ךייא טקיניײארַאּפ

 ריא סָאװ ,ןעגנורעטש עלַא ץָארט ףיוא ייז טרעלק ,טצנַאלפרַאפ טציא זיב ךָאנ

 ןענייז דנייפ עקיטכיר ערעייז רעוו ףיוא ייז טזייוו .געוו רעייא ףיוא טנגעגַאב

 ךייא טקיטש סָאװ ,טפַארק רערעטצניפ רעד וצ דנע ןַא טכַאמ ןעמאזוצ עַלַא ןוא

 ריא יװ ,געוו רעקיצנייא רעד זיא סָאד ! קיצרַאהמערַאבמוא ױזַא ךייא טגדעוו ןוא

 .(*"!ןַארַאפ טינ זיא געוו רעדנַא ןייק .ןרעוו טיײרּפַאב ןענעק טלָאי

 "פיוא ןוא טקעוװעגפיוא ןעמָארנָאּפ יד ןבָאה טייצ רענעגייא רעד וצ רעבָא

 טבעלעגרעביא ןבָאה ןדיי ?עטרעלקענפיוא , יד .סעיצַאריּפסַא עלַאנָאיצַאנ ןביוהעג

 רעד .דנַאלסור ןיא טּפיוהרעביא ןוא עּפָארייא-ברעמ ןיא גנושיוטנַא עפיט ַא

 גנודליב ןטײרּפשרַאפ םעד ןופ ןעמוק טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טירשרָאפ רעניימעגלַא

 ,גנוטכיר רעד ןיא ןוא ַאּפמעט םעד טימ ןעמוקעג טינ זיא ןסַאמסקלָאפ יד ןשיווצ

 ךיז ןבָאה ייז ,םיליכשמ עשידיי יד ןופ ןרָאװעג טרַאוװרעד זיא רע רעכלעוו ןיא

 ןיג עגטרפנדײ רעד ןצ  לסיטרַאטײל ,20 רעמונ ,1891 יפימ  .י .ש (*

 .ידגַאלסור |
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 ןענייז תויחישמ רעלענָאיצידַארט ןופ .טקידיילעגסיוא ןוא טרַאנענּפָא יו טליּפרעד

 ,רעזייווגעוו ַא ןָא ןעגנורעדנַאװ ערעייז ןטימ ןיא ןבילבעג ןענייז ייז ןוא קעװַא ייז

 סיילפ טימ ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז ןֹוא ,ןרעטש ןקיטכיל ַא ןָא ןוא סַאּפמָאק ַא ןָא

 יד ,ןעגנומענרעטנוא עירעס ַא ןֿפַאש ,עטציילפרַאפטעמכ ןֹופ םזַאיזוטנע ןֹוא

 ןופ םֹוקנֶא ןופ העש יד רעטנענ ןכַאמ וצ ןעוועג זיא סע עכלעוו ןופ עבַאגפיוא

 רעשידיי ?עיצעּפס רעד רַאפ ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ,גנוזיילסיוא רעשידיי

 -רעביא רענײמעגלַא רעד סָאװ ,םיסינ יד ףיוא רעמ ךיז קידנזָאלרַאפ טינ ,גנוטער

 טעוו רֹוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ רעסעבסיוא רעד ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ יוב

 | | .ןעגנערב ייז

 ,ןרָאװעג קידלודענמוא ןענייז ןדיי יד ןופ לייט ַא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ

 .רעסערג ךָאנ -- גנושיוטנַא ןוא סורדרַאפ רעד .,סיורג ןעוועג זיא ךָארב רעד

 עצנַאג ַא ,גנוקריוו עקידפושיכ ןייז ןריואוועגנָא טָאה םַאזלַאב רעזעיגילער רעד
 ןיא .רֹוד םענעי ןופ תוחומ ?לסיב טכעד ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא שינערעקרעביא
 טָאה'מ סָאװ ,עיזיוו-הלואנ יד ןעמואוושעגסיורַא זיא עזייוו "רעכעלריטַאנ, ץנַאג ַא

 ,ןלַאפעגכרוד לָאמ עלַא ןוא ןריזילַאער וצ טריבורּפ לָאמ עכעלטע ,תמא ,ןיֹוש

 ,רעגייטש םעיינ א ףיוא ךוזרַאפ רעיינ ַא ןרעוו טכַאמענ טעװ לָאמ סָאד רעבָא

 -סילַאבַאק ןופ ןלַאשרַאמ סָאד טינ ךיוא ,עיצידעפסקע עשירעטילימ ןייק טינ

 ,ןשרופמה-םש ןוא םיפוריצ ןכיורבעג ,רעטסיינ ןופ גנורעװשַאב יו ,תולייח עשיט

 .עיטַאמָאלּפיד ןוא טלעג ,טעברַא ,עיצַאזינָאלַאק ךרוד רָאנ

  ןופ ?ייט ַא .םזינויצ ךָאנרעד ןוא ןויצ-תבח ןרָאװעג ןריובעג זיא ױזַא טָא

 רעד ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןופ סיוטש ַא ןגָארקעג טָאה עיצנענילעטניא רעשידיי רעד

 ,ןטרעו עכעלשטנעמלַא עשיטילָאּפָאמסָאק ערעייז ןצַאשרעביא ןופ גנוטכיר

 ןעוועג ןיא סָאװ ,ווָארַאטָאלָאז טָאה עקירעמַא ןיא ָאד ןטסיכרַאנַא יד ןשיווצ

 רעטנוא םזינויצ םוצ ןָאטעג נייג א ךיז רעטקַארַאכ רעוויטיסנעס רעייז ַא

 ַא ןפַאש טריבורּפ טָאה רע .םָארנָאּפ רעווענעשיק ןופ קורדנייא ןכעלרעדיוש םעד

 ,םזינויצ-ילעוּפ רעקיטכיר ,םזינויצ ןוא םזיכרַאנַא ןשיווצ זעטניס ןכעלטסניק

 ,רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא רע ןוא

 ןיא ךָאנ ןעגנובייר ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןווָארַאטַאלָאז ללח ןוא .י .ש ןשיווצ
 יז ןבָאה רעטציא ."טייהרַאװ, רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה עדייב ןעוו ,ןטייצ יד

 ןדיישרַאפ ןבָאה ייז ,ןיינוצרעדנאנופ ךיז טנורג גונעג יו רעמ טַָאהעג עדייב

 -ָאז .גנוזייל ריא ןעמונַאב ןדיישרַאפ ןוא ענַארפ-ןדיי עשינַארט יד ןעמונעגפיוא

 סָאװ ,"ןגַארפ עטסנרע, ןעמָאנ ןרעטנוא לקיטרַא ןַא טימ סױרַא זיא ווָארַאטָאל
 .ןזיירק עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןיא רָארופ ַא ןפורעגסיורַא טָאה

 א ןבענעגנ טָאה ןוא ,"ש"ַאפ , רעד ןיא טכעלטנפערַאפ .י .ש טָאה ?קיטרַא םעד

 טקוקעג טינ רעבָא ,ןעננומענַאב עשירעלניינּפָא סווָארַאטַאלָאז ןופ קיטירק עפרַאש

 יו טקנופ ןלַאנידרַאק ַאזַא ענונב ןעננואיושנָא ערעייז ןופ ץנעגרעװיד רעד ףיוא

 סלַא ןװָארַאטַאלַאז טלסּפענ טינ ,י ,ש טָאה ,עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל יד

 | | ,טסיכרַאנא
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 :טביירש רע סָאװ טָא

 ןביילב וצ טרעטשעג טינ םיא טָאה םזילַאנָאיצַאנ ןייז זַא ,ןגָאז זומ ךיא,

 ןייז ןעװעג םזיכרַאנַא רעד זיא ןעמעֶלַא ךָאנ ,ןבעל ןצנַאג ןייז טסיכרַאנַא ןַא

 ,טרָאד) .גוצמעטָא ןטצעל ןייז זיב יירטענ ןבילבעג רע זיא ריא ןוא עביל עטשרע

 .(1929 'נאי ןט4

 ..הענעשיק ןיא םָארגָאּפ רעכעלרעדיוש רעכעלסעגרַאפמוא רעד טריסַאּפ סע ,

 "קערש ַא ןעשעג זיא סע זַא ,ןסייוו רימ .רענוד ַא יו ןעמעלַא ןדנוא טפערט סע

 ...םיא וצ גנולעטש ַא ןעמענ וצ טומ םעד טינ ןעניפעג רימ רעבָא ,קילנמוא רעכעל

 רָאיצַאנ רעשידיי ַא יו ןקָארשרעדמוא סױרַא טמוק ... לָארַאטָאלָאז 'נענ רעבָא

 ,"טסילַאנ

 -ַאב ןייק טביאעגסיוא טינ .י .ש ףיוא |בָאה 1882-1881 ןופ ןעמָארגָאּפ יד

 טלָאמעד ןיוש זיא רע שטָאכ ,טריגַאער טינ ייז ףיוא טָאה רע ,גנוקריוו ערעדנוז

 ןבָאה רימ יו ,תעד-רב רעלופ ַא ןוא ןצכַא-ןצעביז ראי ַא ןֹופ רוחכ ַא ןעוועג

 "עשיק רעד רעבָא .עיּפַארגָאיב רעד טָא ןופ לייט ןטשרע ןיא םעד ףיוא ןזיוועגנָא

 טּפיוהרעד ןוא רעדנעל עֶלַא ןיא ןדיי יד טרעדורעגפיוא טָאה סָאװ ,םָארנָאּפ רעווענ

 ַא יװ ,םיא ףיוא ןריגַאער וצ טינ ןזָאלכרוד טנעקעג טינ .י .ש טָאה ,עקירעמַא ןיא

 ,טסילַאנרושז רעשידיי

 .טרעטיצעגפיוא טָאה ענורטס ַא ,ץרַאה שידיי ןייז ןָאטעג לּפַאצ ַא טָאה סע

 ענייז ןיא ,ךיז ןיא ףיט טקוקעגניירַא טָאה רע ,טריטקעּפסָארטניא ךיז טָאה רע

 יַאּפָאמַאק ןייז זַא ןייז הדומ ךיז טזומעג טָאה רע ןוא ןשינעבעלרעביא ןוא ןליפעג

 יו ןיוש סע רע טוט ,ךיז ןגעו טדער רע תעב .ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה םזיטיל

 .ןסָאנעג עשידיי ערעדנַא יד ןנעװו לָאמ ןייא ףיוא טדער רע .רוביצ-חילש ןימ ַא

 ןוא ,טקיטולבעג טָאה ץרַאה ןיימ זַא ,ךַאז ןייא טסואוועג רָאנ בָאה ךיא;

 ַא םימ גניטימ-"םימחר-אלמ-לא, ןַא ןפורעג ןדיי יד ןבָאה רעטעּפש ךָאװ ַא ןעוו

 םע יצ טכַארטעג טינרָאג ךיא בָאה . , , עמַארד-סָארנַאּפ ַא סעּפע ןופ גנולעטשרָאפ

 ןכעלטנפע םעד ןיא גנולעטש ןיימ טימ ןוא ןעעריא עניימ טימ גנַאלקנייא ןיא ןיא

 | .קעװַא ןיב ךיא -- (*גנולמַאזרַאפ ַאזַא וצ ןייג וצ ןבעֿ

 רעזדנוא םימ קיטכיר טינ זיא סעּפע ןַא ,טליפרעד טלָאמעד ןבָאה עֶלַא רימ ,

 יװ ,טרירעגנָא רעמ ליפ זדנוא טָאה ןדיי ףיוא הטיחש יד זַא .םזיטילָאּפָאמסַאק

 טַאהעג ארומ .ןבָאה רימ רעבָא ,רענעמרַא יד ףיוא ייקרעט ןיא הטיחש יד ,לשמל

 (טרָאד) .ליומ רעזדנוא רַאפ ןעגנערב וצ סָאד

 טָאה ,ווענעשיק ןיא םָארגַאּפ ןפיוא גנוריגַאער רעד טימ גנודניברַאפ ןיא

 "רמערפעגּפָא ןַא ןפורעגסיױרַא טָאה סָאד ןוא ,ןטסַאמ ןַאהָאי טימ לושכמ ַא טריסַאּפ

 .טסיכרַאנַא-שטייד םעד ,ןטסַאמ ןַאהָאי ןוא .י .ש טסיִכרַאנַא-דיי םעד ןשיוװצ טייק

 דאו עשיטסיכרַאנַא ןַא -- "טייהיירפ , רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה טסַאמ

 ןעועג זיא טסאמ ןוא שטייד ןיא קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד ןיא סָאװ ,טפירשנכ

 רע .סַאהנדיי טימ טעמכ טקעמשעג טָאה סָאװ ,לקיטרַא ןַא -- רָאטקַאדער ריא

 א

 .ןפופ ץרעמ ןט13 ישיַאפ, .י .ש 35
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 ןשיוצ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,געלשעג ַא יו ,םָארנָאּפ םעד טרעדלישעג טָאה
 -שיכירג ַא עטייווצ יד ןוא עשידיי ַא ענייא ,סעטקעס עשיטַאנַאפ זעיגילער ייווצ
 ,יירעכיולגרעבַא ןוא עינילער ןופ רענגעק ַא יו ,םיא טימ זַא ױזַא ,עשיליוטַאק

 ,ןָאט וצ סָאװ טינרָאנ ןיטולחל סע טָאה

 גוצַאב ןיא שינעדנעטשרַאפסימ ַאזַא ןוא ןדיי יד ענונב הלווע ַאזַא טָאה .י .ש

 ,ןגייוושרַאפ טנעקעג טינ עיצולאװער רעשיסור רעד ןופ גנַאנ-גנולקיװטנַא םעד וצ

 ,ןטסַאמ ןגעק סױרַא ךיא ןיב ...גָאטייװ א ןוא עדנַאש ַא ןעוועג רימ זיא,

 יו ,ןיא רע שירַאנ ...יוו םיא קידנזייופיוא רָאנ ,הלילח םיא קידנעלדיז טינ

 (טרָאד) ."םזיכרַאנַא ןצנַאג ןייז טנקיילרַאפ לקיטרַא םעד ךרוד טָאה רע

 -ניס ןיא ןברָאטשעג טסַאמ זיא ,1906 ץרַאמ ןיא ,רעטעּפש רָאי יירד טימ

 .י .ש ,קרָאיד-ויג ןייק שַא ןייז טכַארבעג טָאה'מ ,רוט-עיצקעל ַא ןטימ ןיא יטַאניס
 סטסַאמ רעביא סורדרַאפ ןייז ? ךַאזרוא יד ,דּפסה ןייז ןטלַאה ןעמוקעג טינ זיא

 .וענעשיק ןיא ןדיי ןופ הנירה רעד וצ גנואיצַאב עכעלבעגרַאפמוא

 ןגיל ןייק ךיוא רעבָא בָאה ,תמא םעד ןגָאז וצ יו טליפעג טינ בָאה ךיא
 (טרָאד) ."ןגָאז טלָאװענ טינ

 טרעיורעג טָאה סָאװ טונימ רעותוא רעד ףיוא טלדנַאהעג .י .ש טָאה ױזַא

 ןעוועג דיּפסמ ןטסַאמ טָאה רע קיצרַאה ןוא םערָאװ יו רעבָא ,רָאי יירד עצנַאג

 ...טיוט ןייז ךָאנ רָאי ףניפ ,םָארנָאּפ רעווענעשיק ןכָאנ רָאי טכַא טימ ךעלטפירש

 :טביירש רע סָאװ טָא

 -ַאֹּפ טבַאמעג םזיכרַאנַא םעד טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג סע זיא (טסַאמ) רע,

 טייז רעד ףיוא ןייטש ןענופעג דימת טָאה עמ ןעמעוו ,ןעוועג סע ןיא רע ,רעלוּפ
 ןופ רעֶטָאפ רעד ןעוועג סע זיא רע ,רעקירדרעטנוא יד ןנעק עטקירדרעטנוא יד ןופ

 ןעוו ,קילגמוא רעכַאפנייא ןַא ןעוועג טלָאװ סע .. .םזיכרַאנַא-סקלָאפ ןתמא םעד

 -םקלָאפ עסיורג יד יוװ ,ענעצס רעד ףיוא ןעניישרעד טינ ןלָאז סטסַאמ עכלעזַא

 ,עיצַאטיגַא עקרַאטש סטסַאמ טינ ןעוו זַא ,רָאלק זדנוא רַאפ זיִא ךַאז ןייא .ןענובירט

 -ַאקַא סעּפע ןעוװעג ןצנַאנ ןיא קנַאדענ רעשיטסיכרַאנַא רעקיטציא רעד טלָאװ

 ןופ קנעדנָא םעד רע ...עשילעבער סָאד ...טלעפעג םיא טלָאװ סע ,סעשימעד

 .(="טסַאמ ןהָאשזד ,רעפמעק-סטייהיירפ ןסיורג םעד ,לעבער ןסיורג םעד

 עקידרעטייו יד ןוא םָארנָאּפ ןעמאזיורג ןכָאנ ךיוא ןבילבעג זיא .י .ש

 -רַאנַא ןייז ףיוא ,םָארגָאּפ רעווענעשיק םעד טגלָאפעגכַאנ ןבָאה סָאװ ןעמָארנָאּפ

 .םזילַאנַאיצַאנ ןננע םוצ ןָאטעג רעק ַא טינ ךיז טָאה רע .עיציזַאּפ רעשיטסיכ

 .טניינעג ןשיטסינויצ ןרָאװעג טינ רעכיז זיִזמ רע

 .188 יז ,1911 ",ג ,ףפ,(*
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 ,םי

 -עדָא טײקשיטנַאטילימ טָאטשנָא גנורעלקפיוא
 - ,..ֿבנוןריציפיסורטנַא

 ןנעק סיױרַא זיא רע סָאװ םעד טימ עיזיווער ןייז ןביוהעגנָא טָאה .י .ש
 זיא רע .טלעטשענּפָא טינ ייברעד רעבָא ךיז טָאה רע ,"טָאט רעד עדנַאנַאּפָארּפ,
 ,י. ש ,למיג ןוא תיב ןכיג ןיא ןגָאז טעװ ףֶלַא טנָאז סָאװ רעד .רעטייוו ןעגנַאגעג
 -עטש רעדנַא ןַא ןעמענ ןעמ ףרַאד עיגילער ענונב ךיוא זַא ןפיירגַאב ןעמונעג טָאה

 טינ ןֹוא ,עיציזָאּפ עטסנרע ןַא ,גנולעטש ַא ןעמענ ףרַאד עמ רעקיטכיר ,גנול

 ,סעקַאמורפ יד ןצייר ןימ ַא זיולב ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאװ רעירפ יװ ןעלדנַאה
 ,ןענערעצרעד ןוא ןסיעכהלוצ ןָאטנָא |

 ,עשירענעלשטכייל ,שינָאגַאמעד ןייר טימ זַא ןייטשרַאפ ןעמונעג טָאה רע

 -רַאפףיט ןוא עטכעלרעהרַאפ עטלַא ַאזַא ןעמ ןעק ןלַאפנָא עשירעפמעק-ןסַאלק

 ּפָארַא טינ ,ןרעטשעצ טינ ענַאנַאניס יד ןוא ךריק יד יו עיצוטיטסניא עטעדנופ

 טנרָאפ ןופ עכעלטע ןעמענרַאפ ןטייקירעוש עסיורג ןָא ןעק ןעמ ,תמא ,ןסייר

 טרָאד ,ָאפונ ןָאיטסַאב םעד ןרעבָארעד רעבָא גנוטסעפ ריא ןופ ןטרָאּפ עקידנגיל

 - .תֹוחוכ עכעלשטנעמ יד רעביא זיא ,חנומא עלעטניּפ סָאד ךיז טניפעג סע ואוו

 -קַאט יד ןטייב ףרַאד עמ ןַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג .י .ש זיא ןכל / |
 -יטנַא ןַא זיולב ןעוועג זיא סָאװ ,"לַאב-רוּפיכ-םוי , םעד ןטיברַאפ רע טָאה ,קיט
 ,גניטימ-רופיכ-םוי א ףיוא ,עיצַארטסנַאמעד עזעיגילער

 -טיחה םעד ,טָאג ןנעק ףמַאק ןיא גנורעדנע-קיטקַאט רעדָא םרָאפער .יד טָא

 טָאה רע ,ןָאדנָאל ןיא קידנעייז ךָאנ ןריפנייא ןעמונעג רע טָאה ,ןַאריט ןשיל
 ןַא ,ךעלכעלפרעביוא וצ זיא גנורעטסעל ןוא גנוסיײרּפָארַא זַא ןייז ספות ןעמונעג

 ןַא זיא סָאװ ,גנוניישרעד עזעיגילער יד ,חלועּפ עכעלקריוו ַא ןבָאה ןענעק לָאז סע
 ןופ םיטבש ןוא רעקלעפ עלַא ייב טריטסיזקע סע ;עכעלטייהשטנעמ-לַאסרעוװיגוא
 -טנירג ַא טרעדָאפ יז ,ךיז וצ גנואיצַאב עטסנרע ןַא טנידרַאפ ,טלעוו רערָאג רעד

 -יועדָאװו עלעװלַאװ ןייק טינ ןוא עידוטש עשיגָאלָאכיסּפ ַא ,גנושרָאפסיױא .עכעל

 א ןארַאפ ןיא סע יצ טינ ךָאד ןיא עגַארפ יד ,יײרעכַאלּפָא ןוא גנוקזוחּפֶא עשיל

 רעקלעפ עלַא ןופ ןשטנעמ ,ןשטנעמ ןביילג סָאװ רַאפ זיא ענַארפ יד ,טינ יצ טָאג
 רעדָא גנוקיטלַאטשעג ַאזַא ןופ טָאג ַא ןיא ,ןסַאלק ןוא ןטכיש עלַא ןופ ,ןסַאר ןוא
 ,רערעדנַא ןַא רעדָא גנושטייטסיוא ַאזַא ןופ ,רערעדנַא ןַא ןופ

 ףיוא ןדרַאזסערעט ןיא ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא ןיא ?גניטימזירדנילכ, רעד ||

 -ייר ןופ טנעמעלע רעד זַא ױזַא ,ָאטענ רעשידיי רעד ןֹופ ךעלטייוו סַאג רעטס8
 -רַאפ יד ,ןעמוקעג ןענייז רעכוזַאב טנזיוט ַא ,טרינימילע ןעוועג ןיוש זיא שינעצ
 ,ךעלדירפ ןעננַאנענכרוד זיא גנולמַאז

 -יוא-ןָאינוי רעּפוק ןיא ןעמוקעגרָאפ "גניטימ , רעד ןיא רָאי ןטייווצ םעד
 ייווצ ךרעב ןעמוקעג ןענייז סע ,טנעס ןעצ ןעוועג זיא טלעג טירטנייא .םוירָאטיד
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 -ַאק וצ טקַאּפעג ןעװעג זיא לַאז-םוירָאטידיױא רעד .רעכוזַאב טרעדנוה טנזיוט
 אש | ,טעטיצַאּפ

 .ןייק ןעװעג טינ זיא סע לייוו ,ןעגנַאגעגקירוצ ןענייז ןשטנעמ רעטנזיוט,
 .ןשטנעמ ןופ םי ַא טימ טציילפרַאפ ןעוועג יא רעווקס ... ,רעצנַאג רעד ,ץַאלּפ
 .ןעיירפ ןופ סעיצַארטסנַאמעד עטסנעש ןוא עטסערג יד ןופ ענייא ןעוועג ןיא סָאד

 שי | : ,(+"קנַארעג

 ..גלָאפרעד םענענייא םעד טימ טרזחענרעביא ךַאז יד ךיז טָאה רעטעּפש רָאז ַא

 -רַאפ וצ טגָאזטנַא ךיז ןָאינוי-רעּפוק ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טָאה רֶאי ןטירד ןפיוא

 ןוא ןקיסַאּפ ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ ןוא טכוזעג טָאה עמ .,לַאקָאל םעד ןעגניד

 יי יי יב ,לַאז ןקימיורעג
 .גרובסמַאיליװ ןיא ןטלַאהענּפָא ןעמ טָאה "גניטימ-רוּפיכ-םוי, ןטצעל םעד

 ."ירדנ לכ  וצ טנווַא ןיא טינ גָאט ייב ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא סָאד רעבָא

 רעקידבשוימ ,רעטמיוצעג ליפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןענניטימ יד טָא ךיוא
 רַאנלואװ וצ ,קידמערַאיל וצ ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענייז "רעלעב עטמירַאב , יד יו

 ןייז וצ ןופ ?יפ רעייז ךָאנ טלעפעג טָאה ייז ,טָאג קידנרעטסעל ,ויטַארטסנַאמעד

 ,ךייח רעקירעהעג רעד ףיוא ןענַאטשענ טינ ןענייז ייז ,שירערעלקפיוא תמאב

 ןופ ןעגנומיטש יד רַאפ שוח ןשירעטעמָארַאב גונענ טנַאמרַאפ טָאה ,י .ש

 רַאפ טייצ יד זַא ,טּפַאכעג ךיילג ךיז טָאה ןוא ןסַאמסקלָאפ עשידיי עטיירב יד
 .רעסעב ןביוהעגנָא טָאה ןיילַא רע .רעבירָאפ ךיוא ןיוש ןזיא ןענניטימ עכלעזַא

 ןִוא ךַאװש ןרָאװעג זיא ןיילַא רע .ןעמַָאנעפ ןזעיגילער םעד ןיא ןעגנירדוצניירַא

 רעפיט ,זיא סָאװ רעפייא ןזעיגילעריטנַא ןייז ןיא ,"ןביולג ןשיטסיאעטַא , ןייז

 ןייק טינ טָאה עינילער םערָאװ .םזיטַאנַאפ רעזעיגילער רענענייא רעד ,ןעמונעג

 .ףרַאטש קידנעייז לייוו ,רעסייררעטנורַא עריא ,םיאנוש ענעסיבראפ עריא רַאפ אדומ

 ןיא ריא רַאפ ,ןעמונעג ךות ןיא ייז ןענייז ,ריא ןגעק טכַאקרַאפ ,ריא ןנעק

 טימ קידנפמעקַאב ךעלטנזעוו ,טלוק ןופ טייהלצנייא ןַא זיולב ןטייב ייֵז ,ןיימעגלא

 ַא ןייא ךיילג ייֵז ןריפ ,טלוק ןזעינילער ןופ םערָאפ ןייא רעייפ ןוא ןעדב ,ץיה

 .ןיא ?דעלעב-רוּפיכ-םוי , יד ןיא .עטשרע יד ןטייברַאפ ףרַאד סָאװ םערָאפ עטייווצ

 תובהלתה עזעיגילער רעמ ליפ רָאנ ,רעקינייוו טינ שיגָאלָאכיסּפ ןָאטעגניירַא ןעוועג
 עטלַא ןנעק ,עינילער ןגעק ףמַאק ןטרעטיברַאֿפ ןיא .רוּפיכ-םוי ןטסַאפ ןיא יו

 . ףמַאק ַא ךָאד ןיא ?ביב עצנַאג יד ,ןעמרָאפ עיינ ןפַאשעג ןרעוו ,טלוק ןופ ןעמרָאפ

 .ןגעק ףמַאק ןיא .רענידנצעג יד ןופ ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ זיא יז יוװ עינילער ןגעק

 ,טייקשידיי טסייה סָאו עיגילער ןופ םערָאפ עיינ ַא ןסקָאװעגסיױא זיא םזינַאגַאּפ

 . םוי ברע ןסע וצ רערעווש זיא סע זַא ,טנָאזעג טָאה רעטנַאלַאס לארשי 'ר

 .'ךאז ענענייא יד זיא רעלעב יד טימ ,רוּפיכ-םוי ןטסַאפ יו חווצמ םשל רוּפיכ

 ,עלטימ ןוא תוחוכה לכ טימ ידכ וצמ סשל ןרָאװעג ןָאטעג ןענייז ייז דלַאביװ

 -עג ןיוש סע ןיא ,עינָאבָאבַאז ַא ,ןבױלגרעבַא ןַא ,לייטרוארָאפ א ןסיײרוצסיורַא
 / רבד ַא ןרָאװעג זיא סע .רענייטש רעדָא טלוק "ןקילייה , םעיינ ַא ןופ לייט א ןרָאװ

 .רַאַאי ןט1} ,טרָאד (*
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 יז סיעכהל וצ ףיוא ויטַארטסנַאמעד ןסע זומ עמ ,ןסע וצ הווצמ ַא ,השודקבש

 עריא רַאפ טינ ארומ ןייק טָאה עיגילער .רענידנצענ עיינ יד ,"עננילרעטצניפ,

 םערָאפ עיינ ַא ייז ןפַאש ריא ןגעק ףמַאק ןיא לייוו ,רעפמעקַאב עקידרעייפ-םַאלפ

 יכיילג יד רַאפ ,טייקיטליגכיילג רַאפ ןיא ארומ טָאה יז סָאו רַאפ ,עיגילער ןופ
 םוצ טליקענּפָא ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד רַאפ ,עטנערעפידניא יד רַאפ ,עקיטלינ

 ןעמונעג טָאה .' .ש .ךַאז עצנַאג יד טינ טריסערעטניא ייז סָאװ ,ןינע ןצנַאג

 ךיז רע טָאה ןעגנוטערטסיױרַא רוּפיכ-םוי ענייז טימ ןַא ,ןייז דשוח יװ סעּפע
 ריא ןוא עטקעס ררעשיטסיאעטַא ןַא ןופ ?חלג רעדָא ?יבר ַא ףיוא ןדיינש ןעמונעג

 | .ךריק

 יד ןבענוצפיוא ןצנַאג ןיא ןדנעטשמוא יד רעטנוא ןסָאלשַאב בָאה ךיא,

 ,עינילער ןנעק עדנַאנַאּפָארּפ ןריפ וצ קיטיינ זיא סע ביוא . .. ןענניטימ-רוּפיכ-םוי

 "ןָאטעג סע ןבָאה רימ יװ טינ ,ןפוא ןרעדנַא ץנַאג ַא ףיוא ןרעוו טריפעג יז זומ

 | .(טרָאד)
 ןופ םזיציטסָאננַא םוצ טניינעג רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיא ןיב רעטייוו סָאװ

 ' ,(טרָאד) "ןרעסנעּפס
 רעייז ןבָאה "ןעגניטימ-רוּפיכ-םוי, יד םעד ךָאנ ןוא ?רעלעב-רוּפיכ-םוי , יד

 "רעקנעדיירפ , ןפורעג ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד .גנורעלקרעד עשיגָאלַאכיסּפ

 ייב .הביבס רעלענָאיצידַארט רעטלַא רעד ןופ ,לוש ןופ קעװַא סָאװ רָאנ ןענייז

 עטַאד ַא םתס ןעוועג טינ גָאט-רוּפיכ-םוי רעד ןוא טכַאנ רוּפיכ-םוי יד ןיא ייז

 בוטש ןיא טכַאנ רעמַאזטכרופ ַאזַא ןיא ןציזנייא טנעקעג טינ ןבָאה ייז .חול ןיא
 -עצ ,טרעדורעגפיוא ןעוועג ןענייז ייז .ןידה-םוי ןופ ןכַאמ קידנסיוו טינ ךיז ןוא

 ןבָאה ייז ,דייוועגניא ערעייז ןיא טמורבעג ,ייז ןיא טריויעג טָאה סעּפע ,טפיורש

 טָא וצ ןטלַאהרַאפ טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ייז .ןעניפעג טנעקעג טינ טרָא ןייק ךיז

 .ַא ןופ םענייא ,תעל-תעמ ןכעלנייוועג ַא וצ יוװ גָאט םעד טָא וצ ןוא טכַאנ רעד

 ןסירעג ,טנַאמעג ,טקינײּפעג ,טקיאורמואַאב ,טעּפורעג ייז טָאה רע .רָאי ץנַאג

 ךיז ןופ ןלײטסיױרַא ,ןדָאלסיוא ךיז טזומעג ןבָאה ייז .לעז רעייז ןופ רעקיטש

 ,ןריגַאער טזומעג ןבָאה ייז ,טרָאװ ןייא טימ .ןשינעבעלרעביא ערעווש עקיזָאד יד
 | ,טנעקעג טינ ייז ןבָאה עוויסַאּפ ןביילב

 ךלהמ ןשּפיה ַא טכַאמעגכרוד .י ,ש טָאה ,ןשינעגָאז-תודע רענעגייא ןייז טיול

 םעד ןגעוו ערעל סרעסנעּפס וצ "טַאטש רעד ןוא טָאג , וצ גנַאגוצ סנינוקַאב ןופ

 סָאװ קעוַא .י .ש זיא ךעלטננייא .ןכעלטנעקַאבמוא רעדָא "ןטסואווַאבמוא

 וצ םזיכרַאנַא ןופ ןעגנוסַאפפיוא עשירַאטנוב עשיסור יד ןופ רעמ ץלַא רעטייוו

 ענונב ןה ,ןעגנומענפיוא עשיאעּפארייא-ברעמ עטריזיליוויצ עקידבשוימ רעמ יד

 ןעמוקעגרָאפ זןיא ,י ,ש ןיא סָאװ ךעלטנגייא .עיגילער עגונב ןה ןוא קיטילַאּפ

 .טנָארפ ןצנַאנ ןפיוא ,ננוריזיועשלאבעד ,גנוריציפיסורעד ןופ סעצָארּפ ַא זיא

 :ןעגנערבסיױורַא ןליוו רימ סָאװ ןכַאמ רערָאלק ןלעו רימ

 יד טינ לכו-לכמ טריטנַארַאג טעטירָאטױא ןוא עיצידארט ןגעק ףמאק רעד

 -יוא ערַאבטײרטשַאבמוא ןייק ןרעו טינ ןלָאז ןיילַא ייז זַא ,םעד ןנעק רעפמעק
 עמנָאד ןגעק טיירטש רעד .השודקבש רבד ַא ,עיצידַארט עקילייה ַא ןוא ןטעטירָאט
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 ןייֵלַא רע :ךורּפשרעדיװ ןייז ןיא רעבירַא טּפָא ץנַאג טייג עיסקָאדָאטרַא ןוא
 :סעטָארפ עיינ ַא ,ןפואה הזב ךיז טפַאש עס .עמנָאד ַא ןיא טרעווילנרַאפ טרעוו

 -נצעג ַא ןרעוװ ךיוא ןעק יירעכערבנצעג ,עיסקָאדָאטרָא עשיטנַאטילימ עשיטנַאט

 נ ןבערבעצ ןפרַאד לָאז סָאװ ,ןעמהרבא םעיינ ַא ןרעדָאפ טלָאװ סָאװ ,יירעניד

 יירעכערבנצענ ןיא .ןוז סחרת ןופ יירעכערבנצעג יד טרעיינ ,ןחרת ןופ ןצעג יד

 לציּפש ַא זיא סָאד טייז רעקניל רעד ףיוא טיירדעגסיוא יירענידנצעג קיטש ַא טגיל
 .ןשינעקנעריירפ ןוא סעינילער ןופ עטכישעג רעד ןֹופ קיטקעלַאיד רעד ןופ

 ,ערעל ערענָאיצולַאװער יד .,םזיכרַאנַא ןטימ טריסַאּפ טָאה ענעגייא סָאד
 םסעּפע טלָאװ ןוא ןעמעלַא ןוא ץלַא ףיוא ןגירק וצ ןעמוקעג הליחתכל זיא סָאװ
 ןלָאז םיא ןופ ידכב ,והבו-והת ןשירעפעש םעד ןקיבייארַאפ וצ העדב ןבָאה יו

 יַאק ,טריזיטַאמנָאדרַאפ ןייֵלַא זיא --- ,ערעסעב ,עיינ ,ןטלעוו ןגײטשסיױרַא רדסכ

 ןייז וצ ףיוא טרעה "ץלַאז , זַא ןוא .דַארג ןסיוועג ַא וצ זיב ןרָאװעג טריזירָאנ

 טינ יו ייס סע ךָאד ןעק זייּפש ןייק לייוו ,טינרָאנ ףיוא טָאלנ סע גיוט ,ןצלַאזעג
 ןייז טלָאמעד סע טרילרַאפ ,טײטַאב ןייז ןָא סע טרעוו ץריוועג סלַא ביוא .ןייז
 רעד טימ טרעה ץלַאזןעעדיא רעד --- לַאזקיש זיא סָאד .גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע

 . ..ןצלַאזעג ןייז ןצ ףיוא טייצ

 -נע טימ ,טכַאמעגכרוד טָאה קיטקַארּפ ןוא עירָאעט ַא יו םזיכרַאנַא רעד

 יד ןופ ןתוכייש יד עגונב םזילַאיצַאס רעד סָאװ ענעגייא סָאד טעמכ ,ןעגנורעד
 זיא סע :רעטושּפ ,לַאטנעירַָא ןוא לַאטנעדיסקָא טברַאפעג ןענייז סָאװ ןעגנומערטש

 ןריפוצּפָארַא ,םזינינעל ןופ ;נורילומרָאפ רעד ןיא ךוזרַאפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג

 עשיאעּפָאריא -ברעמ יד ןופ וויטָאמָאקָאל ןשיטסיסקרַאמ-שיטסילַאיצַאס םעד
 ןעוועריקרַאפ םיא ןוא ,עשחרזמ-ןופצ יד ףיוא ןלעטשקעװַא םיא ןוא ןסלער

 סָאד ,דנַאלסור וצ ,רעהַא זיב יוװ ,טָאטשנָא דנַאלסור ןופ ןייג לָאז רע זַא ,ױזַא

 ,טשטייטעגסיוא חבשל ייס ןוא יַאנגְל ייס ,עשיטַאיזַא-בלַאה ,עשיסור יד זַא טסייה

 רעד ןיא קידנבעגנָאנָאט ןרעוו לָאז םזילַאיצַאס ןופ דנעונָא ןוא ןעננוסַאפפיואה

 -ַאס ןופ עיצַאקיפיסור יד טָא ,קיטקַארּפ ןוא עירָאעט ןיא ,טלעוו רעשיטסילַאיצַאק

 -ָאעט עשיאעּפָאריײא ןופ טנַאװ רענרעזייא ןַא ןיא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה םזילַאיצ
 טרעוו עקַאטַא-רעטנָאק עוַארב ,עקיטומ ַא .םזיסקרַאמ-םזילַאיצַאס ןופ רעקיטער
 -עה "עשיסור , יד ןענעקרענָא טינ ןפוא םושב ןליוו סָאװ ,יד עלַא ןופ טריפעג)
 - .עינָאמענ

 סעצָארּפ"עיצאקיפיסור  ַא ,ענענייא סָאד טריסַאּפ טָאה םזיכרַאנַא ןטימ

 רעד .רערעכַאװש ַא ךס ַא ןעוועג זיא דנַאטשרעדיװ רעד רָאנ ,ןעמוקעגרָאפ זיא
 רעד רעביא טניזעג יװ טעמכ טָאה םזיכרַאנַא ןופ שטייטסיוא רעשיסור-שיפיצעּפס
 סלאפנדעי .עינילטנַארפ רעשיטקַאט ןֹוא רעשינָאלָאעדיא רעד ןופ גנעל רעצנַאג

 ,טייצ רערעגנעל ַא ןופ ךשמב ןעזענסיוא סע טָאה ױזַא

 ַא ןאראפ זיא סע .,ןעגנופיולסיורָאפ עכעלטימרעטלַא טגָאמרַאפ םזיכרַאנַא
 ענייק ןעוו .רעטלַאטייצ םענעדלָאג ַא ןגעו טכַארטסיױא רעשיגָאלָאטימדלַאיצַאפ

 סָאװ ,עיכרַאנַא ןימ ַא ;אצמנב ןעוועג טינ ןענייז ןעגנוצענערגַאב ענייק ,ןצעזעג
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 ,טלָאמעד טשרעהעג טשרמולכ טָאה ,רעטכיד עשימיור-שינעלעה ןופ ןעגנוזַאב טרעוו

 םינּפ ןרעביא טײרּפשעגסיױא ןעוועג זיא טייקילעזקילג ערַאברעטשעצמוא ןַא ןוא

 2 ,טפַאשלעזעג רעד ןוא טלעוװו רעד ןופ

 ןעגנוזַאב ,ןבירשַאב טָאה טעָאּפ רעשימיור רעד (.ק .ב 4317 .ק .נ) דיווֶא

 :טייהיירפ רעלופ ןופ טייצ יד

 ןִא ןעװעג ןיא רע ,רעטשרע רעד ןעוועג ןיא רעטלַאטיױצ רענעדלָאג רעד;

 ,םנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה תמא ןוא ןביולג טימ .טּפַאשרעה ןָא ,טַאטדלַאװעג

 ןייק ןוא .קערש םוש ןייק ןוא ןפָארטש םוש ןייק ןעוועג טינ ןענייז טלָאמעד ןוא

 ןוא ;ןעװעג טינ טלָאמעד ןענייז שעמ ןיא עטצירקעגנייא ןצעזעג עקידנעָארד

 ןופ קילב ןרַאפ טרעטיצעג טינ ןבָאה םיסופת עקידנעינק עקידנטעב-דָאנג ןייק

 ,"רעטכיר ןקידנרָאצ רעייז

 -סָאק רעכעלטייהיירפ רעד ךיוא טרעהעג ןעגנונערנָא עשיטסיכרַאנַא יד וצ

 ןופ ןעגנוזיורבפיוא עטפָא יד ןוא ,(800 .ק .ב) רעקיאָאטס יד ןופ םזיטילָאּפָאמ

 רעטרילבַאטע רעד ןגעק ןעגנוטערטסיורַא ערעייז ןופ עקינייא ןוא ,(=ןטנַאטקעס יד

 .רעטלַאטימ ןיא ךריק רעשיליוטאק

 ירָאפ זיא גנוסַאפפיוא-טפַאשלעזעג עכעלטפַאשנסיװ ַא יו םזיכרַאנַא רעבָא

 ןָאטעג ןיא סָאד .טרעדנוהראי ןטנצניינ ןופ ןטימ םוצ בורק ןיא ןרָאװעג טרילומ

 "עג רע טָאה ,זײװרעכעלריטַאנ ,ןוא רעקנעד עשיאעּפָארייא-ברעמ ןופ ןרָאװעג

 | .טייקנעמונעגנייא רעטריזיליוויצ ןופ המיתח עטלוב יד ךיז ףיוא ןגָארט

 ילַאיצָאס יד ,תמא ,ןעמעוו ייב ,גָאלָאעדיא רעשיטסיכרַאנא רעטשרע רעד

 םַאיליװ ןעוועג זיא ,ןעמואוושעצ לסיב טכער ַא ןענייז ןעגנואיושנֶא עשיטילָאּפ

 ,רעקנעד רעשיזיוצנַארפ רעד ,ןָאדורּפ טמוק םיא ךָאנ (6 '786) ןיװדַאג

 יד ,רענַאקירעמַא רעד ,(18741798) וערַאװ עײסַאשוד ןוא שטייד רעד רענרי א

 ןוא עשיטילָאּפ ערעייז .קיטייצנייא יו טעמכ סערעֿכ ערעייז טימ סיורַא ןטערט יירד

 | .1848 ןופ לוקרעדיװ ַא ןוא לוקרָאפ ַא ןעגנוסַאפּפיוא עשימָאנָאקע

 .טייקיטייזנגעק ,"םזילַאוטומ , טרָאװ ןטימ ערעל ןייז ןפורעג טָאה ןָאדורּפ

 טָאה וערַאװ עײסַאשזד ,"ןטסיאָאגע ןופ ןייארַאפ , םעד טקידיירּפעג טָאה רעגריטש

 יירד עלַא יד ."ץרעמָאק עקידרשוי , ,"רעקרַאפ ןקיד רשוי, ַא ןרילבַאטע טלָאװעג

 ןייק טינ ןענייז ייז .ןטסילאודיװװידניא ןענייז ייז טקנוּפ - ןייא ןיא ךיז ןקינייא

 | .ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאמיסקַאמ

 ןינוקַאב ,ןסור ייווצ ענובירט עשיטסיכרַאנַא יד ןעמענרַאפ גנולצולּפ רעבָא

 ,ןיקטָאּפָארק םיא ךָאנ ןוא

 ןשיווצ גלָאפרעד ַאזַא טינ טָאה סזיגינעל סָאװ סָאד ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ

 סָאװ םימ ?ןטסיכרַאנַא יד ןשיווצ םזיניקטָאּפָארק ןינוקַאב יוװ ןטסילַאיצַאס יד

 ןרָאװעג ןטלָאּפשעג יװ טינ רעמ זיא םזילַאיצַאס סָאװ ,טקַאפ רעד ךיז טרעלקרעד |
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 281 | / ןּפַאש טא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יִטסװַאנַאי .ש

 ןעמונעגנייא ןצנַאג ןיא יו טעמכ זיא םזיכרַאנַא תעשב רעריפ עשיפור יד ןופ
 עטלייצעג יד זיולב ןזיװעגסױרַא ןבָאה דנַאטשרעדיװ ןקיטפעה ןתמא .ןרָאװעג
 יד ףיוא זייוונָא טימ ןענעגוגַאב ךיז ןלעוו רימ .ןטסילַאודיוװידניא יד ןופ סעּפורג
 םזיכרַאנַא ןופ "ןרָאטַאקיפיסור , יד ,ןעגַאריט ייוצ יד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ

 ,רענָאיצולָאװער ַא זיר א ןעוועג זיא (1870-1814) ןינוסַאב ,רעטשרע רעד
 ,ןויטבמס רעד יו ךעלדימרעדמוא ןעוועג זיא רע .ןַאקלואוו רעקידנעייּפשרעייפ ַא
 ןפיוא ,ןעייר עטשרע יד ןיא דימת ןוא טקילײטַאב ךיז ןדנַאטשפיוא ןציירד ןיא
 ןביאסיוא טזומעג טָאה טייקכעלנעזרעּפ עלופרילאק עויסערנַא ַאזַא ,רעייפ ןטשרע
 רעטמיטשעג שיטנַאטילימ רעד ןֹופ טייהרעדנימ רעד ףיוא העּפשה עקְרַאטש ַא
 םערוטש ןופ טייצ רעד ןיא עּפָארײא ןיא טפַאשרעטעברַא ןוא עיצנענילעטניא
 .,גנַארד ןוא

 יי
 ערעדנוזַאב ַא טנָאמרַאפ טָאה ,תולעמ עֶלַא ענייז רעסיוא ,ןטטָאֿפָארק

 -מַאטשּפָא רעטקעריד ַא זיא רע סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,טייקרעביוצ
 סנייז ןעניפעג וצ ,סקירור יד ,עיטסַאניד-רעשרעה רעשיסור רעטשרע רעד ןופ גניל
 ןרָאװעג זיא סָאװ ץנירּפ רעד ,ןַאדוב וצ שזא ןייג ןעמ ףרַאד שיפַארגָאיב ןכיילג
 ַא רע ןיא וצרעד !טסיכרַאנא ןַא-ץנירּפ ַא זיא ָאד .טנַאקידנעמ ַא ןוא ריזנ ַא
 רע טָאה םעד ץוח ,גָאלָאיב ןוא ףַארגָאעג ,גָאלָאעג ַא יו רעטנרעלעג רעבושח
 -מַאּפ רעטבַאגַאב טסכעה ַא זיא רע ,ןעּפ עקיסילפ ךעלטנייוועגמוא ןַא טשרעהַאב
 בה ,טסידנַאגַאּפָארּפ-טסיטעלּפ

 קידנביילב .רענריטש .קרעװו עקידנעבליפ ערעווש טסַאּפרַאפ טָאה ןָאדוױב
 טעמכ רענייק זַא ,רעווש ױזַא ןבירשעג טָאה ,עיצידַארט רעשטייד רעד וצ יירטעג
 -ננייא ןייז ןוא רענלצנייא רעד , ,קרעוװ ןייז ןוא ,ןייטשרַאפ ןענעק טשינ םיא לָאז
 -סיוא ןשיטנעדַאקעד ןופ ןעלגיז ןביז טימ טעמתחרַאפ ןגיל ןבילבעג ןיא "םוט
 ןטעלּפמַאּפ ןוא ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ ןבירשעג טָאה ןיקטָאּפָארק תעשב ,קורד
 -טָאּפָארק זיא םזיכרַאנַא ןופ ?עיצַאקיפיסור, יד ,ןפורעג ןוא טקעוועג ןבָאה סָאװ
 ,קיטקַאט ןוא טייצ ןיא ןענינוקַאב קידנגלָאפכָאנ ,רעווש טשינ ןעמוקעגנָא ןעניק
 יד ןשיווצ טּפיוהרעד ,לופ טינ רעיש ןייז וצ ןזיוועגסיוא טָאה גיז רעד ןעוו רעבָא
 רעד .עקינעּפשרעדיװ ןופ ןעמיטש ייווצ טרעהרעד ךיז ןבָאה ,ןטסיכרַאנַא עשידיי
 ןיוש  יוו ,טייקינעפשרעריוװ ןייז ןיא סָאװ ,ןָאסירעמ ר"ד ןעוועג זיא רעטשרע
 -ער ןבָאה עדייב .י .ש רעטייווצ רעד ןוא טייוו רַאג קעװַא זיא ,טנָאמרעד ןביוא
 רעד ןיא םידרומ ,רעגײנּפָא ןעוועג ןענייז עדייב .רעגייטש ןייז ףיוא רעדעי טרילעב
 ,טזיוהעג טינרָאג ייז ןבָאה ךיז ןשיוװצ שטָאכ ,םזיכרַאנַא ןופ ?עיצַאקיפיסור,
 וצ ךוזרַאפ רעייז זיא סָאד ןוא טקינייארַאפ קידנליוו-טינ ייז .טָאה ךַאז ןייא רעבָא
 ----;ןָאסירעמ ר"ד ןָאט טריבורּפ לָאר -- ,ןצנַאג ןיא םזיכרַאנַא םעד ןעײרפַאב
 ןשיסור-שיטסיליהינ םעד ןופ -- .י .ש ןָאטעג סע טָאה סע יו -- ,זייוולייט רעדָא
 2 | ,סולפנייא

 "טַאט רעד עדנַאנַאּפָארּפ , רעד ןופ טייקכעלדעש יד ןעזעגנייא טָאה .י .ש
 יד טָא זַא ןעזעננייא טָאה רע ,עינילער ףיוא לַאפנָא ןקידנפיירגנָא וצ םעד ןופ ןוא
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 םעד ּפֶא טסיוטש "תוסרוקיּפא רעקידנסע-בלח , רעד ןופ קיטקַאט עוויסערגא וצ

 | .םלוע-רעטעברַא ןשידיי

 "רעמירפ ליפ ליפ ןרָאװעג םלוע רעשידיי רעד זיא ןעמָארנָאּפ יד ךרוד ,

 | | .(טרָאד) |

 טָאה רע ןוא רעיוא ןעמַאזכַאװ א ןוא גיוא ףרַאש ַא טַאהעג טָאה -י ,ש

 ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןשרעהַאב ןעמענ סע ןעגנומיטש ַא רַאפ סָאװ ןעזעג

 ןטקנעברַאפ ןוא ןטמעלקרַאפ ןשידיי םעד ןופ קכָאיט םעד טרעהעגרעטנוא טָאה רע

 ןייז ןוא רעטימעג יד ןיא גנורעדנע רעד ןופ גנושטייטסיוא ןייז שטָאכ ,ןצרַאה

 .עטקַאזקע ןייק טינ זיא יוניש םעד טָא ןופ גנובײרשַאב

 ילַאנָאיצַאנ רעמ -ןרָאװעג ןענייז ייז .רעמירפ םתס ןרָאװעג טינ ןענייז ייז

 . ךיז טָאה ָאווינ-רוטלוק רעייז ןעוו ,ןענַא ןעמונעג ןבָאה ייז ,טמיטשענ לערוטלוק

 יז ןבָאה סָאװ ,ןלַאקידַאד יד ןופ ןעגנואימַאב יד עקַאט קנַאדַא ןביוהעגפיוא

 "נַאנופ ךיז ,טפירש עשידָאירעּפ ַא ןענעייל טנרעלעגסיוא ,"טלשטנעמעגסיוא,

 רענייר ריא ןיא עיגילער עשידיי יד זַא --- ,ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס ןיא ןביילקרעד

 רעמ ךס ַא ןוא ןטנעמעלע עלערוטלוק עלַאנָאיצַאנ ךיז ןיא טלאהטנא ,םערָאפ

 -"רעוו ערעדנַא טימ .,ןלַאוטיר ןוא ןלַאינָאמערעצ עקצַאמורפ יו ןעגנורעדָאפ עשיטע

 זַא ןריּפש לקנוט שטָאב זיא ,רָאלק ןײטשרַאפ טינ ביוא ,ןעמונעג ןבָאה ייז ,רעט

 ענעגייא יד ןייז טינ ןעק טייקשיריי וצ רעקנעדיירפ ןשידיי א ןופ גנואיצַאב יד

 | .םוטנטסירק םוצ זיא רעקנעדיירפ ןשידיי-טינ ַא ןופ גנואיצַאב יד סָאװ

 רעדָא ץפח רענעילטנַא ןַא עיגילעד רעייז זיא רעקלעפ עשיאעּפָאריײא יד ייב

 קינייוליפ טָאה עמ סָאװ ,טקורָארּפ-רוטלוק רעשידיי ַא זיא סע .עיציזָאּפמיא ןַא

 ןעמונעגפיוא ןבָאה ייז .קַאמשעג ןשינדייה םוצ ןסַאּפוצוצ םיא ידכב טריציפידָאמ

 ,"ןטסיחישמ, עטסעס רעשיריי ַא ןופ ןגָארקעג ןבָאה ייז סָאװ ,עינילער ַא

 ןעועג םשה-הנשמ סע ןעמ טָאה ןקעװצ-עדנַאנַאּפָארּפ בילוצ ,םייסיא ,"םינויבא

 תמאב ."חישמ , שיכירג ףיוא טניימ טסירק .םוטנטסירק ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע ןוא

 יַאנַאּפ יד רַאפ קרַאטש וצ ןעוועג זיא סָאװ ,ןייוו רעשיטעּפָארּפ-שידיי סע זיא

 ןשרענידנצעג ַא טימ טרעסַאװרַאפ םיא ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ,ּפעק עשיטסינ

 .שפנ לכל חוש קנַארטעג ַא ןרָאװעג זיא סע זוא ,סָאטימ

 םעד ןופ אצויזלעוּפ ַא ןעוועג עּפָאדײא ןיא םנַאסענער רעד זיא ,רעטייזו

 סָאװ ,רעקלעפ עשיאעּפָאריײא יד ןופ ןייזטסואווַאב ןלַאנָאיצַאנ ןקידנכאוופיוא

 יַאב טלָאװעג ךיז ןוא טייהנייא עלַאנַאיצַאנ ַא יו ןענעקרעד ןעמונעג ךיז ןבָאה

 טרעּפרעקרַאפ ןעוועג זיא ,ןדיי יד ןופ עינָאמענעה רעזעינילער רעד ןופ ןעיירפ

 | .ךריק רעשיטָאּפסעד רעד ןיא

 -נגטסירק ןגעק ,עיגילער רעשידיי ןגעק ףמַאק רעד זיא םלועה-תומוא יד ייב

 יטסבלעז רַאפ ףמַאק ַא ,ךָאי ןשינָאלָאכיסּפ ןדמערפ ַא ןגעק ףמַאק א ןעוועגנ םוט/

 .גנואיירפַאב

 ןבָאה ייז ייב .עדעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא ןעוועג עגַאל יד זיא זדנוא ייב רעבָא

 לייוו ,דניק ןטימ רעסַאװ עקידורב יד ןסינוצסיױרַא רעקנעדיירפ ןביולרעד טנעקעג ךיז

 סע ןבָאה רימ .דניק שידיי ַא ןעוועג זיא סע ,סרעייז טינ ןעוועג זיא דניק סָאד
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 ןופ רעסַאװ עקידורב יד ןסינסיוא טפרַאדענ רעכיז טָאה עמ .,ןָאט טרָאטעג טינ

 .טרעוו ןקידעבעל ןדעי ןרָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ןלאוטיר ןוא ןלַאינָאמערעצ יד

 סָאװ ןטרעוװ-רוטלוק יד ןטיה ,ןעוענַאש טפרַאדעג ןעמ טָאה דניק .סָאד רעבָא

 לפיוו ףיוא טייקשידיי ןפמעקַאב טפרַאדעג טָאה עמ ,טייקשידיי ןיא ךיז ןעניפעג

 ןבָאה סָאװ ,תורוד יד ךרוד ןרָאװעג טרזילַאיצַאסײטנַא ,טריציפיסלַאפ זיא יז

 רעטכערעג רעד טָא .ץכעלַאש רעלעוטיר א ףיוא לדנרעק ןשיטע ריא ןטיברַאּפ

 טייקשידיי ןפמעקַאב טינ ,םיאיבנ יד ןיא טקנוּפציטש ןייז ןענופענ טלָאװ ףמַאק

 רעשיטע:-לַאיצַאס ןוא טייקרעביוז ריא ןיא יז ןעמענפיוא ,יז ןרירוװַאטסער רָאנ

 ריא ןופ עכָאּפע רעטשרע רעד ןיא ,סנטייצרַאפ רָאנ ןעוועג זיא יז יוװ ,טייקרעטיול

 ,ננוקעלּפטנַא

: 

 טלוק-ײשיַאּפ;
 טַאמרָאפ םעד .י .ש טייב תוירחא ןוא וויטַאיציניא רענענייא רעד ףיוא

 ןענייז סָאװ יד .גנוטייצ ַא ןופ םינּפתרדה םעד ריא טיג רע ."ש"ַאפ , רעד ןופ

 :םיא ןגעק תומוערת טָאהעג ןבָאה ,םערָאפ דיִאלבַאט ריא וצ טיירגעגוצ ןעוועג
 ןוא ןדניבנייא ןזָאל טנעקעג טכייל יז ןעמ טָאה ,רענעלק ןעוועג זיא יז ןעוו

 | ,רעכיב יד ןשיווצ קנַארש ַא ןיא ןטלַאה

 אקווד טַאמרָאפ רעטרעסערגרַאפ רעד טָאה םלוע ןרעטיירב םעד ייב רעבָא

 וליפא ,"טָאג ןופ םיטש יד ךָאד ןיא קלָאפ ןֹופ םיטש יד , ןוא ,ןעמונעגסיוא ָאי
 ןייז םיא ןעמ טָאה לָאמ סָאד זַא ױזַא ,זָאלטָאג שיטערָאעט ןענייז סָאװ ,יד ייב
 -ענ טינ סע ןיא ןשינעלמרומ ןופ רעטייוו טסייה סָאד .,ןבעגרַאֿפ ?ןכערברַאפ,

 עמ, :סיוא ךיז טקירד .י ,ש יו .ןעמוקעג טינ סע ןיא יירעגירק ַא וצ .ןעגנַאנ

 | ,(טרָאד) ."גנולדנַאה עשיטָאּפסעד ןיימ ןעזרַאפ טָאה
 ןופ רעבעגסױרַא יד טימ שינעדנעטשרַאפסימ ַא וצ ןעמוקעג זיא לייוורעד

 ,ןסָאנעג יד ֹוצ ףֹור ַא טימ טדנעוװעג ךיז טָאה .י .ש ןוא ,"דלָארעה רעקרָאידוינ,

 ןישַאמצעז-טפירש ענעגייא ןַא ןפַאשנייא ךיז ןעז ןוא ןעגנערטשנָא ךיז ןלָאז ייז זַא

 לייוו , ,יירעקורד ענעגייא ןַא ןלעטשנייא ןריבורּפ ןוא "ּפיטָאניל , טפור עמ סָאװ

 ,(טרָאד) ."םענעי ייב תונכש ןייז וצ טכעלש זיא סע
 וצ ץַאלּפ ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה יז ,תולג טכירעגּפָא טָאה "ש"ַאּפ , יד

 ה"ד ,"לּפיּפ , ןיא ןעמוקעגנָא זיא יז זיב רעטייווצ ַא וצ יירעקורד ןייא ןופ ,ץַאלּפ

 סע ואו ןוא ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ טָאה .י .ש ןעמעוו ,הרבח סנַאיל-עד ֹוצ

 .י .ש ןעוו .גרעבסָאלש ףסוי ןופ טריטקַאדער ?רעטעברַא רעד , טקורדעג ךיז טָאה

 ןיא טַאהעג ןיוש רע טָאה ,ןדַארעמַאק יד וצ ףורפיוא םעד טָא טכַאמעג טָאה

 ןגעו גַאלשרָאפ ןייז ,תמא .גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןופ ןבעגסיױרַא סָאד ןעניז |

 / טָאה גנוטייצ עכעלגעט ַא רעטציא ןבענוצסיורַא טייקיטייצ ןוא טייקיטיינ רעד
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 טימ טנכערעג .י .ש ךיז טָאה ןעוו רעבָא ,ןפרָאװענּפָא עקַאט רָאּפנעמַאזוצ רעד
 ? רעגְלָאפ רעטוג ַא ןעוועג סע רע ןזיא ןעוו ןוא ןדַארעמַאק יד ןופ גנוניימ רעד

 יאדווא ןוא יאדווא ןדַארעמַאק יד ,ייז ןוא טעװענַאשעג טינ ךיז טָאה רע

 ךיז רַאפ טינ רעבָא ,רענָאמ רעזייב ַא ,רערעדָאפ רעגנעדטש ַא ןעוועג זיא רע .טינ
 סָאװ טפירש רעד רַאפ ןוא עעדיא רעד רַאפ ןָאטעג סע טָאה רע .ךעלנעזרעּפ

 | | ,עעדיא יד טעדטרַאפ

 יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןייז ןח-אשונ טסיילפעג טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה רע |

 ירַאפ .טפירש רעד םורַא ןעוועג קסעתמ ךיז ןבָאה סָאװ ןסָאנעג יד ןופ ,עקימֹורַא
 -ניירַא ןלָאז ייז ןזָאלוצ טלָאװעג טינ טָאה רע ,ןבירטעג ךיז ןופ ייז טָאה רע ,טרעק
 עקיטסייג יד ןגעק ןרעכיזרַאפ וצ ךיז ידכ .טייקכעלרעהרַאפ-ןדלעה ַא ןיא ןלַאפ

 ַא ךָאנ ןצכעל ןוא ןרַאג סָאוו ,רעיירש-רוהט יד ,רעגנירּפש-שודק יד ,ןפַאלקש
 רעדעי ייב ,ןוויכ ַא טימ יו ייז רע טָאה --- ךעטפסַאּפ ַא ,רעריפ ַא ,רַאה ןקיטסייג

 ןרעטייוורעד םיא ןופ ךיז ןלָאז ייז ןעוועג זיא הנווכ יד .טריזינָאנַאטנַא טייהנגעלעג
 ביוא ."ש"אפ , רעד ןעקנעשקעווַא ייז ןלָאז טעטילַאיַאל עיירפ עצנַאנ רעייז ןוא

 ,טלוק-"ש"ַאפ , ַא שוריפב רָאנ ,טלוקײקסװָאנַאי ןייק טינ זיא טלוק א ןפַאש

 ,ש"ַאפ , רעד ןיא טייקטבילרַאפ שממ ןוא טייקנבענרעביא ןופ ליפעג םעד טָא

 סָאװ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ,ןדַארעמַאק עשידיי יד ןיא טצנַאלפעננייא רע טָאה

 -"ש"ַאפ , ןרָאװעג ןענייז ייז .העּפשה ןופ לקריצ ןייז ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה

 -נָא ןרָאװעג ןענייז ייז .ןטסיא ערעדנַא עלַא ןטיברַאפ ייז טָאה סָאד ןוא ,םידיסח

 רַאפ ליצ ַא טינ רעיש ןרָאװעג ייז רַאפ זיא סָאװ טפירש רעקיזָאד רעד ןופ רעגנעה

 םעד ןעמענוצקעװַא טכער ןעוועג זיא ייז ןופ ערעדנַא ייב ,קעווצטסבלעז ַא ,ךיז
 ."טי"ַאפ , רעד ןבעגקעװַא סע ןוא רעדניק ערעייז ןופ ,ליומ רעייז ןופ ןסיב

 ןפיט םעד ןופ טסַאהרַאפ ןעוועג רימ זיא םידיסח ןכַאמ וצ דָארג רעבָא,
 ַא סיורַא טזייוו שיקעל רעסיוועג ַא יו ,ןקרעמַאב געלפ ךיא יו לענש ױזַא ,ןצרַאה
 ...טסעּפ ַא יװ ְךיז ןופ ןביירט םיא ךיא געלפ ,דיסח ַא רעניימ ןרעוו וצ גנוגיינ
 ,טרָאד) "רימ בילוצ ןוא רימ רַאפ טינ ןוא ךַאז רעד רַאפ ןרעוו ןָאטעג ףרַאד ץלַא

 .('נַאי ןט8

 ןָאטעגניירַא ױזַא ןעוועג זיא רע ."ש"ַאפ , יד טשרקיע רעד ןיא ךַאז יד ןוא
 טָאה רע זַא ,"ש"ַאפ , רעד ןיא לעז רעצנַאנ ןייז טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאנ ןייז טימ

 סָאװ ,טעטילַאיַאל יד ךעלנעזרעּפ םיא טקנעש רענייא יו ןעז וצ טנעקעג טינ

 ."ש"ַאפ , רעד וצ קידנעטשלופ ןוא ךעלסילשסיוא ןרעהענ יז ףרַאד ,ךָאנ םיא טיול

 יז םעדָאװ .ןקיסעלכַאנרַאפ ,ןביױרַאב יז לָאז עמ זַא ,ןזָאלרעד טנעקענ טינ טָאה רע
 ,םזיכרַאנַא ןרַאפ ףמַאק םעד ןופ ,ךַאז רעד ןופ גנורעּפרעקרַאפ עתמא יד ןעוועג זיא

 עגנַאל ןטלַאה ןוא ןלעטשקעװַא ךיז טנעלפ עסָאנעג רענעי רעדָא רעד ןעװ,
 -עד רעקינייו ךָאנ ןוא .,ןרעהוצסיוא ייז דלודענ ןבָאה םיוק ךיא גנעלפ ,תושרד
 ,ןטָאידיא ןענייז ייז זַא ןעיירשסיוא ךיא נעלפ סעכ ןיימ ןיא .ייז טימ ןריטַאב
 : | ,(טרָאד) ."ייז טימ ןדער וצ סָאװ ָאטינ זיא סע ןוא

 ףרַאד סָאװ טייצ ,יירעדייר ףיוא טייצ ןייק טסיזמוא ןרטּפ טינ ףרַאד עמ
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 סיוטשי סָאװ וצ ,"ש"ַאפ , רעד ןופ חבזמ ןפיוא ןרעוו טרעפפָאענפיוא תומילשב

 !ש"ַאפ , רעד רַאפ הדובע רעד וצ ,טעברַא רעד וצ ? עּפוטס ַא ןיא רעסַאוװ

 רַאפ ןרָאװעג ןָאטעג זיא יז דלַאביוװ רעווש וצ ןלַאפעג טינ זיא טעברַא ןייק

 שממ רָאנ החּפשמײקסװַָאנַאי רעד ןופ ענייא טינ ןעוועג ןיא סָאװ ,"ש"ַאפ , רעד

 יז ביוחמ ןענייז עֶלַא ןוא ,עילימַאפ רעצנַאג רעד ןופ לדנייש סָאד ,ןיסעצנירּפ יד |

 .עיל כאפ ןייז טימ .י .ש ןכַאמ עקַאט טנעלפ עיצידעּפסקע יד .ןענידַאב וצ
 (-עטשטָאּפ) ןאמליימ ַא ןֶא ןעמוקענסיוא ךיא ןיב טייצ רעשּפיה ַא רַאפ

 יד ןקישּפָא סָאד) ליימ יד טכַאמענ קיטרַאפ ןבָאה עילימַאפ עצנַאנ יד ןוא ךיא

 רימ ךיוא ןוא טקַאּפעג ,טּפעלקעג ,ןסערדַא יד ןבירשעג ;(טסָאּפ ךרוד טפירש

 (ךעלקעּפ ןוא ןרעמונ ענלצנייא ,"ש"ַאפ , יד) ליימ יד ןגָארטוצקעװַא ןפלָאהעג טּפָא

 ַא טָאה עילימַאפ ןיימ זַא ,ךעלקירדסיוא ץנַאג סע גָאז ךיא ןוא . , .טסָאּפ ןיא
 רעד טמוק ןעמעלַא זדנוא ןופ רעמ ןוא ,ש"ַאפ , רעד ןיא קלח ןשּפיה ץנַאג

 יי ,(טרָאד) ."יקסווָאנַאי יורפ וצ טידערק

 רעבָא ,טסָאּפ ףיֹוא ,"ש"ַאפ , יד ןגָארטקעװַא ןגעוו טדערעג ץילַא זיא סָאד
 יד ןיא רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ יד וצ ןלייטעצ ןוא יז ןגָארטקעװַא ענונב זיא סָאװ

 י | ? "סדנעטס , ,ןקסָאיק

 -ַאז רעכעלקערש רענעי ןיא ןעגנוטייצ קַאּפ םעד ןעמונעג ןיילַא טָאה ריא
 ךייא ןיא טָאה דש ַא רַאפ סָאװ ...דנעטס וצ דנעטס ןופ ןפָאלעג ןוא עכורעוו

 ,(טרָאד) ?"טעברַאעג

 ןיולכ זיא סע ,שפנד תריסמ זיב טייקנבעגרעביא ,עביל זיא דש רעקיזָאד רעד

 ןענעק לָאז רע ידכ ןצעז וצ ןיילַא טנרעלענסיוא טינ ךיז טָאה .י ,ש סָאװ שודיח ַא

 ןייק ןזָאלוצ טינ ןוא טנעה ענענייא יד טימ ןצעזפיוא ןייֵלַא ?ש"ַאפ , עצנַאג יד

 | .שדוקה-תכאלמ רעד וצ עדמערפ

 טָאה יױזַא ןוא ,י ,ש ? יירעקורד ןופ ןעמענּפָא "ש"ַאפ , יד טגעלפ רעוו

 רעד .יז ןעננערב רַאפ ןלָאצַאב טפרַאדעג טלָאוװ'מ סָאװ ,רעלָאד ַא טרָאּפשרַאפ רע

 טהנעטעג עקַאט ןבָאה ערעדנַא .דיירסיוא רעד ןעוועג זיא רעלָאד רעטרָאּפשרַאפ

 טינ ןבָאה ייז ,ןעלדנַאה טפרַאדעגנ טינ ױזַא טָאה רע זַא ,"רַאנ, ַא ןיא ,י ,ש זַא

 ביל ןייז טימ ןבענוצּפָא ךיז היכז ןוא דיירפ ןעוועג זיא םיא ייב זַא ,ןענַאטשרַאפ

 עקיטסייג ןייז ,דניק טבילַאב ןייז ,ריא טימ ןגָארטמורַא ךיז ,"ש"ַאפ , יד ,גניל

 ,הדיחי:תב

 ןוא לגנייקיש ,רעטלַאהכוב ,רעטלַאװרַאפ ,רָאטקַאדער ןעוועג זיא ,י ,ש,

 גָארט ןיקסווָאנַאי טנגענַאב גָאטרעטניװ ןטלַאק ןכעלקערש ַא ןיא . . . רענערטנקַאּפ

 !ענ ךיז טָאה יקסווָאנַאי .סדנעטס-סגנוטייצ יד וצ "ש"ַאפ, קַאּפ ןרעווש ַא

 .(*"טסַאל , רערעווש רעד רעטנוא ןעיירד ןיא
 .(טרָאד) "גנוטייצ רעד ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג טָאה סע רעייט יװ ךָא,

 ץנַאנ ןייז ןעוועג זיא סָאד .גנוטייצ א זיולב ןעוועג ןעד סע זיא ן-י ,ש ייב

 טָאה רע סָאו ,ןעועג טינ זיא ןיירּפ רעד ךיוה יוװ .תויח רעצנַאג ןייז ,ןבעל

 * א
8- 

 ןצ ,--.א

 .ן17:166 ז"ז ,ביצ ,ַאהַאק ףסוי (*
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 ַא טלדנַאהעג ץלַא רע טָאה -- ןשטנַאינ ,ןעװעדָאה ,יז ןטלַאהפיוא ןיא טלָאצעג

 | | יי יי | | .האיצמ
 ייב זיא סָאװ ,הרות רעד וצ טפַאשביל עשידיי עלענָאיצידַארט עַלַא יד טָא

 ןָאטעגנײרַא ,רעקנעדיירפ רעד .י .ש טָאה ,שפנה-תולכ זיב ןעגנַאגרעד ןדיי עמורפ

 / -סימ רעבעלפיירגַאבמוא טעמכ רעקיזָאד רעד ןופ לייט ַא טימ "ש"ַאפ , רעד ןיא
 נָא יד טָא ןוא ,ןסָאנעג יד ןופ לָאצ ַא טקעטשעגנָא רע טָאה טפַאשביל רעזעירעט

 ,נָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ייז ןיא טקריוו גנוקעטש

 עכעלטרעצ ןייז זַא ןעזעג טָאה רע ןעוו ,טרעגרעעגנ קרַאטש טָאה ן-י .ש

 סורדרַאפ טיפס .טשטייטעגסיוא קיטכיר טינ טרעוו ,"ש"ַאפ , רעד וצ טפַאשביל

 7 :רע טכביירש

 ךיא זַא ,ןרָאװעג טשטייטענסיוא ליפ ןופ רָאנ זיא טייז ןיימ ןופ גנוריפ ַאזַא,

 .(טרָאד) ."םוטנגייא ןיימ רַאפ "ש"ַאפ , יד טכַארטַאב
 ,םעד טימ ןרָאװעג טקיטיגרַאפ זיא רע ,רכש ןייז ןגָארקעג רעבָא טָאה רע

 טָאה רע .םלוע-רעטעברַא ןטיירב םעד ייב טגיילעגנָא ןעוועג זיא טעברַא ןייז סָאװ

 יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא תחנ רעד .תחנ ריא ןופ ןכבָאה וצ טבעלרעד

 טָאה יז ןוא ,ןעזנָא ןוא טקעּפסער סיורג ךיז וצ ןפורעגסיורַא טָאה ."ש"ַאפ ,

 ןבעל ןלערוטלוק-שידיי םעניימענלַא ןפיוא ןטוג םוצ העּפשה ַא טַאהעג וליפא

 -ימ ענייז עֶלַא רַאפ טניױלַאב םיא טָאה ןײזטסווװַאב סָאד טָא .עקירעמַא ןיא ָאד

 :סיוא ריא בילוצ זיא רע סָאװ ןעגנוקידיילַאב ןליפא ןוא ןשפנ-תמנע ןוא ןעננוא

 :גנוביירטרעביא ןָא ןוא גנוקידירפַאב סיורג טימ טביירש רע ,ןענאטשעג

 -נטײטַאב ַא רָאנ טליּפשעג טלָאמעד ןיוש טָאה ."ש"אפ ,, עכעלטנכעוו יד,

 ,(רַאונַאי ןט-28 טרָאד) "גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא לָאר עקיד
 ךיוא רָאנ גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא יױזַא ןעוועג סע זיא רָאנ טינ ןוא

 יד טָאה טייצ רענעי ןופ ןדיי רעקרָאי-וינ יד ןופ ןבעל ןלערוטלוק ןצנַאג םעד ןיא

 טַאהעג ןבָאה ןסַאמ עשידיי עסיורג יד .,גנוקריוו עסיורג ריא טָאהעג "ש"אפ,

 "ש"אפ , יד רעדָא ךימ זַא טסואוועג ןבָאה ייז ,טרָאװ ןיימ וצ יורטוצ ןטסלופ םעד

 | .(טרָאד) "טלעג ןייק טימ ןפיוקּפָא טינ ןעמ ןעק

 טנעקרענָא ןיא טפירש רעד ןופ טייקרעביוז עלערוטלוק ןוא טייקכעלרע יד
 טָאה טייקכעלטנרָא עקידהינּפמוא יד דנייפ ןופ ייס ןוא דניירפ ןופ ייס ןרָאװעג

 ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט ןנעװ ןעגנוַאצשּפָא יד ןיא ןזיועגסיױרַא טלוב ץנַאג ךיז

 | .ןסעיּפ עטריפענפיוא יד ןנעוו ןוא

 -טוג ןייק טינ רעייז טַאהעג ןבָאה טייצ רענעי ןופ רעקיטירק-רעטַאעט יד

 -ירל ערעייז ןופ בור'ס זַא טסואווענ טָאה םלוע רעד ,סעיצַאטוּפער עקידנקעמש

 -ענ ךיז ןבָאה ןעגנוצַאשּפָא ערעייז ,"עטרימשענרעטנוא, ןענייז ןפורּפָא עשיט

 -רַאפ ,דנילב ןעוועגנ ןענייז "רעטכיר, יד .טלענ-ץרחי-אל ףיוא ,דחוש ףיוא ןטלאה

 -רעלָאד ךרוד טקוקעג ןבָאה ייז .טניולעג ייז ךיז טָאה סע ןעוו ,תונורסח יד ןעז

 ןצנַאנ ןיא ןעוװעג זיא וויטקעּפסרעּפ יד ןוא ,ןעגנוקָאלנָא ערעדנַא ןוא ןלוקַאּפש

 .ןעװעג טינ ןענייז ייז ואו תולעמ ןענופענסיוא ןבָאה ייז ,עקיטכירמוא ןַא
 עקּפַאל ןיא , ןעמונעג ןוא ןגָארקעג ןבָאה ןטנעזנעצער-רעטַאעט יד ,טדערעג טסָארּפ
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 רעדָא ףסכ ןיא ןגָארקעג ןבָאה ייז סָאװ לָאצּפָא ןטיול ןביירש ןגעלפ ייז ,"ןיירַא

 ןענייז ערעייז תוגהנה עקיזָאד יד טָא ,רענרע ךָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,ףסכ-הווש

 ,..דָארב ץנַאנ רַאֿפ דוס ַא ןעוועג

 "ש"אפ , יד .טביילגעג טשינ טושּפ יז טָאה ןוא טקעמשרעד טָאה םלוע רעד,
 ַא יו טקנוּפ ןוא ,טכַאדרַאפ ןדעי רעביא ןענַאטשעג טכיזניה רעד ןיא ןיא ,רעבָא
 -ענ ליפ (גנולעטשרָאפ רעד) ריא טָאה עסעיפ ַא ןנעוו ריא ןיא טרָאװ טכעלש
 (טרָאד) ."ןפלָאהעג ליפ ריא טרָאװ טוג ַא טָאה ױזַא ,טַאש

 ןייֵלַא טייקוויטקעיבא ,טייקנבָאטשרַאפמוא ,טייקכעלטנרָא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 -סניק ַא ןופ גנוצַאשּפָא עקיטכיר ַא ןבעג וצ טמוק סע ןעוו ,גונעג טינ ךָאנ ןענייז

 -נעטשרַאפ ,שינעטנעק ,ץנעטעּפמָאק ,לכ םדֹוק ,ךיז טרעדָאפ סע .קרעוו שירעלט
 .שוח ןשיטירק ַא ןבָאה ,ןיבמ א ןייז טושּפ ,טייקכעלרע רעסיוא ,ףרַאד עמ .שינעד |

 -יוז ,ןטוג ןופ דניירפ רעתמא ןַא ןוא רעקיטירק רענעריובעג ַא ןעוועג זיא .י .ש
 לָאצ עשּפיה ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה "ש"אפ , רעד ןיא ,רעטַאעט ןשידיי ןרעב
 ןוא ןעגנולעג רעייז ןעּפ ןייז רעטנוא ןופ ןעמוקעגסיױרַא ןענייז סָאװ סקיטירק
 | ,ןבירשעג ןַאמכַאפ-השעמ

 -כיוו רעד ןייז ףרַאד רעטַאעט רעד זַא ,גנונייצרעביא רעד ןֹופ ןיב ךיא;

 טינ רע טליפרעד ...ןבעל רעזדנוא ןיא רָאטקַאפ-סגנודליב ןוא-רוטלוק רעטסקיט
 -לעז רעד וצ רעבָא ...ךַאז עקירעביא ןַא רימ רַאפ רע ןיא ,..עיצקנופ עקיזָאד יד

 ץַאלּפ רעקיצנייא רעד ..,קידנלייװרַאפ ,קידנריזומַא ןייז רע ףרַאד םייצ רעקיב

 ןביוהרעד עלעסיב ַא ןענעק לָאז רוטלוק ןוא גנודליב (ןסַאמ יד ןופ) רעייז ואוו

 | | (טרָאד) ."רעטַאעט רעד זיא ןרעוו

 ףרַאד עמ זַא ,ןַאלּפ ןזעיציבמַא ןַא טימ ןגָארטעגמורַא וליפא ךיז טָאה .י ,ש
 רעשידיי רעטונ רעד רַאפ םייה ענענייא ןַא ,םייחה ַא ןעיובפיוא טננידַאבמוא

 | 0 .עמַארד
 ךיז טָאה סָאװ ,ןענידרָאג בקעי םוקמב טדער רע ןעוו ,טגָאז רע סָאװ סָא

 רעסירגַאב-רענדער סּלַא טרָאװ ןייז ןכענעגרעביא טָאה ןוא טליפעג טוג טינ
 ,ןיקסווָאנַאי וצ

 ,תלוקשמ ףיוא ןעגנעה דיח ח טעװ עמַארד רעטונג רעד ןופ גלָאפרעד רעד,
 םענענייא ןייז ןעיובפיוא ןייֵלַא קלָאפ סָאד ןומ ,ױזַא ןייז טינ לָאז סָאד ידכ
 ןטמ ,טרָאד) ."ןרעוֶו טריפעגפיוא ןלָאז סעמַארד עטוג-תמא רָאנ ואוו ,רעטַאעט
 | : 0 | ,(לירּפַא

 טגָאז .י. ש ןַא ,טגָאזעג טָאה ןוא ןיקסווָאנַאי ןכָארברעטנוא טָאה רעלדַא

 זיא רע ןוא רעטַאעט ַא ןֹופ רעמיטננייא ןַא ןעוועג זיא רעלדַא ,תמא םעד טינ

 - .קנַאדעג ס-י .ש טימ קימיטשנייא ןעוועג טינ רעבירעד

 | | :ןידרָאנ בקעי .ּפָא ךיז טפור - |

 '(טרָאד) ."תמא םעד טגָאז יקסווָאנַאי ,(רעלדַא) ריא םייז רענגיל רעד,

 .ןטנַאלַאט-עניב עטמירַאב ,ןרָאיטקַא טריאויוורעטניא ןליֿפא טָאה בי .ש = -

 םעד ּפָאק ןיא םלוע-רעליּפשיוש םעד ןרעיובוצניירַא ןעז וצ קעווצ ןטימ ץלַא
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 ןעניז ןיא טָאה סָאװ ,רעטַאעט-סקלָאפ ַא ןבָאה וצ טייקידנעוװטיונ רעד ןופ ןויעד

 ןעוועג זיא טעברַא ס-י ,ש רעבָא ,ןטיפָארּפ סיוכרוד טינ ןוא טסנוק-עניב יד

 ןטגַאװעג ןטימ טריסערעטניארַאֿפ תמאב ךיז טָאה רָאיטקַא ןייא זיולב ,טסיזמוא

 ןופ טפלעה ַא ןנירק וצ טיירג זיא רע ןַא טגָאזעג וליפא טָאה רע ןוא טקעיָארּפ

 רעטַאעט-סקלָאפ ַא ןיא ןטערטוצפיוא יבַא טציא טמוקַאב רע סָאװ טלַאהעג םעד

 רעד ייב הסנכה רעד בילוצ טעוועדנוש סָאװ ,רעטַאעט ןטַאוװירּפ ַא ןיא טינ ןוא

 2 ,עסַאק-ןטעליב

 ךיז טָאה ,טיוט ןעוועג ןיוש זיא (1903-1852) ןידרָאג בקעי ,רעטעּפש ןרָאי

 רַאפ גנוגעװַאב יד ןביוהענפיוא ,"ש"ַאפ , רעד ןופ וויטַאיציניא רעד ךרוד רעדיוו

 -רָאנ זיא םעד ןופ ךיוא ,,,רעטַאעט-פקלָאפ ַא ,עמַארד רעשידיי רעד רַאפ םייח ַא

 -ַארד ,טסנוק רעד ןופ םינהכ ערעזדנוא סָאװ ,רַאפרעד רעדיוו ןוא ןרָאװעג טינ

 ןיא סָאד ,דובכ ןטימ ןלייטנייא טנעקעג טינ ךיז ןבָאה רעקיטירק ןֹוא ןגרוטַאמ

 יד ואוו ,רעטַאעט-סקלָאפ ַא ןופ גנוגעוַאב רעד רַאפ עבָארּפ עטצעל ןיימ ןעוועג

 ןרעוו םייוקמ לָאמַא טעװ סָאד יצ .םייה עקידנעטש ריא ןבָאה לָאז עמַארד עטונ

 טמיטשעג שיטסימיסעּפ ץנַאג ךיא ןיב טגָאזעג תמא םעד ,טינ ךיא סייוו סָאד

 (לירּפַא ןט12 ,טרָאד) ,"גנואיצַאב רעד ןיא

 זיא יז זַא טכער ןלופ ןטימ ןגָאז ןעמ ןָאק "ש"אפ , רעד ןגעוו זַא ױזַא

 טינ ריא זיא ןינע רעלערוטלוק רעקיטכיוו ןייק ןוא ,טפירש עלערוטלוק ַא ןעוועג

 . טציטשעג טָאה יז .גנע ,טרעכַאנקרַאפ ןעוועג טינ זיא "שאפ , יד ,ןעוועג דמערפ

 ,סַאג רעשידיי רעד ףיֹוא שירעוטפיוא וויסערנָארּפ ןעוועג זיא סָאװ ץלַא

 "ער עשידנעלסור יד ןופ םיחולש יד קיצרַאה טסירנַאב לָאמ עֶלַא טָאה יז

 ָאד תוחילש רעייז ןיא ןפלעהוצסיורַא ייז טימעג ךיז טָאה יז ןוא ןרענָאיצולָאװ

 ,ןיקסווָאלטישז ,ןיקסווָאקיישט ךעלדניירפ רעייז ןעמונעגפיוא טָאה יז .דנַאל ןיא

 ."דנוב ,ןופ ןעמיסקַאמ וליפא ןוא ןיקרָאג םיסקַאמ ,יקסווָאקשזערב עקשובַאב

 1904 ןיא סנַאנָאזער ןטּפיה ַא טַאהעג טלָאמעד טָאה לוק סע-"ש"אפ ,, רעד

 | .רענעייל טנזיוט קיצנַאװצ ךרעב טכיירגרעד יז טָאה

 רעייז זַא ,תוחוכ ערעזדנוא ןיא ןעוועג רָאנ זיא סָאװ ץלַא ןָאטעג ןבָאה רימ ,

 ןופ ןטערטסיױרַא סָאד ...גלָאפרעד ןטסערג םעד טימ ןרעוו טניורקעג לָאז עיסימ

 ,טרָאד) "ןפלָאהעג ליפ רעייז טָאה םיחולש עֶלַא יד ןופ ןטסנוג וצ ,"ש"אפ , רעד

 יד | | - .('רבעפ ןט5

 טינ םענייק ןופ רע ןיא ןעמוקעג זיא (יקסווָאלטישז םייח ר"ד) רע ןעוו,
 (טרָאד) ."זדנוא ןופ יו טפַאשביל רערעסערג טימ ןרָאװעג ןעמונעגסיוא

 -ָאװערדלַאיצַאס יד וצ םערָאװ-טנעָאנ רעייז ןטלַאהעגנ ךיז טָאה ?שאפ ,,- יד |

 ןעעדיא יד ןופ רעצעזרָאפ ןוא רעמענרעביא יד .ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןרענָאיצול

 -ָארק יו ױזַא .ןעגנוגעװַאב עשיקלָאפ יד דנַאלסור ןיא טלקיװטנַא ןבָאה סָאװ

 ןעק ,םזינומָאק ןגעוו הטיש ןייז טּפיוהרעביא ,םזיכרַאנַא ןיא גנוטכיר .סניקטְאּפ

 -עג רענַאיקטָאּפָארק עניה יד ןבָאה ,םזיכרַאנַא-םזיקלָאפ  ַא יו  ןרעוו טכַארטַאב

 סָאװ דנַאטשמוא רעד טָאה ךיוא .ר"ס עשיסור יד טימ סעמַאזניימעג סעּפע ןענוּפ
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 טָאה םזירַאצ ןגעק } מא ןיא לטימ סלַא רָארעט טדנעװעגנָא ןבָאה ר"ס יד
 . -גונעװַאב ייווצ יד טָא ןשיװצ טקַאטנַאק ַא ןֹופ גנורילבַאטע רעד וצ ןגָארטעגוצ

 ןטסיכרַאנַא יד סָאוו ,םעד בילוצ ךיוא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טוג ןענייז ייז .ןענ

 -עדילַאיצַאס םעד ןכַאװשּפָא ןפלעה ןלעוװ ייז זַא ,טפָאהעג ןבָאה דנַאל ןיא ָאד
 .י | ,רעטעברַא יד ףיוא סולפנייא ןשיטסיסקרַאמ ןשיטַארקַאמ/

 עגנוי ןעיצרעד ןוא ןקיטומרעד טימ ןבעגענּפָא ךיוא ךיז טָאה ,"שאפ, יד
 רעטעּפש ןענייז סָאװ ,רעביירש לָאצ ַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא תוחוכ
 עכעלטע זיולב ןָאמרעד ךיא ."שאפ , רעד ןיא טריטויבעד ןבָאה ןרָאוװעג טמירַאב
 -ייח ,י .מ ,קינלָאר ףסוי ,ןײטשטַאלג בקעי ,סעלעיעלדץנַאלג ,בייל ינאמ :ןעמענ
 | .ערעדנַא ןוא רידַאנ השמ ,רעצעז .צ .ש ,שטיווָאמ

 :טכער טימ טביירש .ו .ש = |

 ןיא סָאװ ,טסנידרַאפ ןסיֹורג ריא טָאה "שאפ, יד זַא ,ךיוא בכיילג ךיא,

 עטסקיטיײטַאב יד ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענייז ןוא טעװעדָאהעגּפױא ךיז ןבָאה ריא
 | . .(רַאורבעּפ ןט1 טרָאד) ?רעביירש עשידיי

 ןבָאה סָאװ ,ייז ןופ יד זיולב רעבָא ,"עגנוי} יד טעילוטעגוצ טָאה 0 .ש

 טפר ַאדעג טאה "טייקשיגנוי , רעייז ןעמעוו ייב יד רעֶבָא .טנַאלַאט טַאהעג תמאב
 ַאב רעטיב ,י .ש טָאה ,טייקיאעפ ןופ ,טײקנעקנַאשַאב ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענר

 ןיא רעטרעווד רעטיר ענרעזייא טימ ייז ןסימשעג ,ךיז ןופ ןבירטעגנ ןוא טפמעק

 | ."ןטסַאקווירב ןקידנּפרַאװנָא-קערש ןייז

 ןוצ ט | טניימעג ןבָאה ןוא ,סרעּפָאלב עכַאפנייא ןעוועג ןענייז עגנוי ךס ַא
 בָאה ךיא .טייקננוי ןופ לטנַאמ םעיינ רעייז טימ טײקיזָאלטנַאלַאט רעייז ןקעדוצ

 "ןטייזָאלטנאלאט יד ןופ עקסַאמ יד ןסיײרוצּפָארַא טכילפ ןיימ רַאפ ןטלַאהעג

 0 | .(ץרַאמ ןט29 ,טרָאד)
 -עג ןבָאה ןטסיכרַאנַא-רעביירש עשידיי-שיסור ענעמוקעגרעבירַא יד ךיוא = |
 -ָאנ ,ןילָאװ ונייהד יו ,"שאפ , רעד ןיא ןעלקיטדַא ערעייז רַאפ ץַאלּפ ַא ןענופ

 | .יקסוועיַאר ןוא יקסרימָאוו

 טנגוי ענעטירשעגרָאּפ רענַאקירעמַא יד סָאװ ץְלַא ןיא קלח ןסיורג ַא רַאג,
 טָאה 1906-1908 ןרָאי יד ןיא עיצולָאװער רעשיסור רעד רַאפ ןָאטעגּפיוא טָאה
 | -  .('רבעפ ןט15 ,טרָאד) "ש "אפ , יר

 ןוא עיצולָאװער רעד רַאפ "עבָארּפ , טכַאמעג טָאה דנַאלסור ןעוו 1908 ןיא =
 ןבעג וצ עטשרע יד ןעוועג "ש"אפ, יד זיא ,קסַארט ַא טימ ןלַאפעגכרוד ןזיא

 -עגייא ןייז ףיוא ןַאטעג סע טָאה .י .ש ..רעלָאד טרעדנוה ןופ גנורעייטשייב ריא
 04 א | .תוירחַא רענ

 ַאזַא רַא אפ ןג ָאלקרַאֿפ טינ .ךימ טעוװ .עּפורג יד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא,

 | : -  .('רבעפ ןט8 ,טרָאד) "םזיטָאּפפעד
 יא עמ" טָאה עיצולָאװעד רעד ראפ טפֿפַאזעג רעלָאד טנזיוט ןופ עמוס ַא

 -סערָאק יד ."שאפ., רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןעניקטָאּפָארק רעטָאיּפ וצ טקישענרעב

 יי גטאי יה .ווָארַאטָאלַאז .ה ר"ד טריפעג טָאה םיא טימ ץנעדנָאּפ
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 תוחוכ יד דע ביא

 ןוא ן-י .ש ןופ עיזַאטנַאפ יד ןקעו טמענ "ש"אפ , רעד ןופ גלָאפרעד רעד

 .תומולח עטסיירד רָאנ ןבעוו טמענ רע ,ןסָאנעג יד ןופ ,רעטעּפש לסיב ַא

 -עג ,"ש"אפ, יד טָאה (רָאפנעמַאזוצ) ןשנעװנַאק רעטירד רעד וצ ,ללכח, |
 טָאה סָאװ סָאװטע (תואצוה יד רעביא עקַאק ןיא) רַאלָאד 400 םינמוזמ טָאה

 -עװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טריסַאּפ טינ לָאמ ןייק ךָאנ

 בָאה ךיא זַא ױזַא .ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה 'זיירק-רענעייל רעזדנוא ...גנוג

 ."גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגסױרַא ןופ קנַאדעג ןטימ ןגָארטעגמורַא טסנרע ךיז

 (טרָאד)
 .רַאלָאד 800 "ש"אפ ,, רעד ןופ עסַאק רעד ןיא ןעוועג ןיוש זיא רָאידיינ םוצ
 תמחמ ז"ז 8 וצ ּפָארַא ,ןטייז 16 טימ ןביוהעגנָא טַאהעג טָאה "ש"אפ,, יד

 -ירעביירש ןיא ?גנַאמ ןרעסערג ךָאנ ןוא ןעלטימ-טלעג ןיא לגנַאמ :תוביס ייווצ
 ףיורַא קירוצ ןיא יז ןוא טרעסעברַאפ ךיז עגַאל יד טָאה רעדנוצא .תוחוכ עש
 ,ןטסילַאנרושז יא ןוא טלעג יא ,ןכַאז עדייב ןעוועג ןענייז סע .ןטייז 16 עריא וצ

 סייצ עכעלגעט א ןבעגסיױרַא ןעמענ ןנעוו ןַאלּפ ןייז טגיילעגרָאפ טָאה .י .ש

 רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןסָאנעג יד ,"שאפ , רעכעלטנכעוו רעד טימ לעלַארַאּפ גנוט

 ףיוא טעדנירגַאב ןעוועג ןענייז ןעגנוצעזסיוא ערעייז .,ןזיוועגקירוצ ןַאלּפ ןייז ןבָאה

 עלעיצנַאניפ ערעסערג ?יפ יא ןבָאה ןעמ ףרַאד גנוטייצ רעכעלגעט ַא רַאפ ;םעד
 -ענייא ןופ רעביירש לסיב ַא ,תמא .תוחוכ עשירַארעטיל רעמ יא ןוא ןסרוסער

 יעבִא ,דנַאטשליטשנּפָאװ רעדָא םולש םעד קנַאדַא ןעמוקענוצ ןענייז רענַאל םענ

 ןעק רע ןוא טקיטסעפרַאפ קידננונעג טשינ ךָאנ זיא"תיב-םולש , רעקיזָאד רעד

 טייהנגעלעג א ייב ןענעק סָאװ תועד-יקוליח עטשרע יד ייב ןרעוו טרעטשעצ|

 | ,ןעמיװשפיורַא
 -םיױרַא םעד ןצונסיוא טפרַאדעג טָאה עמ זַא ןטלַאהעג רעבָא טָאה .י .ש

 -נעצ יד ןיא טלייצעג ךיז ןבָאה סָאװ רענעייל יד ןופ סעיטַאּפמיס יד ןופ גייטש
 עמ זַא .עילַאװכ רעד ןופ ּפָאק ןפיוא ןטייר ןזָאל ךיז ןוא רעטנזיוט רעקילד
 -ננעלעג עקיצניג א ןזָאלכרוד טינ רָאט עמ .טינ ןעמ טניוועג ,ןייא טינ טלעטש

 -ננעלעג .ןּפַאכ טינ יז ןעמ ןעק רעטעּפש לייוו ,טנַאה רעד וצ טמוק יז ןעוו ,טייה
 .טעּפש וצ ןיוש זיא םעד ךָאנ ןוא קעװַא ןעילפ ייז ,ןעלגילפ ןבָאה ןטייה

 ןקיטיינ םעד טַאהעג טלָאמעד רימ ןטלָאװ זַא ,רעכיז טציא ןיב ךיא ןוא

 ,גננוטייצ רעכעלגעט ַא טימ ןעמוקוצסיורַא תוחוכ עקיטיינ יד ךיוא ןוא שזַארוק

 ךָאנ טלָאװ גנוטייצ רעזדנוא ןוא ,גלָאפרעד סיורג טַאהעג סיוועג רימ ןטלָאװ

 רעשידיי רעד ןיא גנוטייצ עקידנבעגנַאט יד רשפא ןעוועג ןוא טבעלעג טציא

 ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג ךיא ןיב רעדייל .עקירעמַא

 וואורּפ רעד זיא רעטעּפש רָאי רַאַּפ ַא ןיא ןעוו ןוא ,סעיזַאטנַאֿפ עכלעזַא טימ
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 ."לַאפברוד ַא ןייז טזומעג ןכַאזרוא עסיוועג תמחמ רע טָאה ,ןרָאװענ טכַאמעג

 | | | - (טרָאד)
 ױזַא יו ןיא ?עיזַאטנַאפ  ַא גַאלשרָאפ ןייז ןָא טפור ןייֵלַא רע דלַאביװ

 שיטקַארּפ סעּפע יװ ןרעוו ןעמונעגנָא לָאז רע ןַא ,ןטרַאװרעד טנעקעג רע טָאה
 | | : ,סערַאבריפכרוד

 וצ ןַאלּפ ןייז טייקכעלנעמ א ןעוועג אי זיא סע זַא ,רעבָא טלַאה .י .ש

 ,רשוכה-תעש ַא ןזָאלכרוד ןיא קידלוש זיא גנונעװַאב יד זַא ןוא ןריזילַאער

 יד ןייז טנַאקעג טלָאװ סָאװ ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש זיא ךעלנעזרעּפ רימ |

 גנוטייצ רערענַאיצולַאװער שיטסיכרַאנַא ןַא ןופ עיצקנופ עשיטילָאּפ-לַאקידַאר

 טינ טְלָאװ יז .הביבס רערענָאיצולָאװע ,רעקידנגעװַאב ךיז קידכעלעמַאּפ ַא ןיא

 -ייטש רעד ןופ ּפמוז ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגניירַא ,ןרָאװעג טּפעלשעגניײרַא קידנליוו

 ?ַאפ ןטסעב ןיא .םזימרָאפער ןשיטסילַאמינימ ריא טימ טייקכעלגעט-נָאט רעקיא

 .תונוכ ענעטלַאהַאברַאפ עטוג עריא זיולב ןטלַאהפיוא טנעקעג רשפא יז טלָאװ

 :נוגעװַאב ןוא עעדיא רעשיטסיכרַאנַא רעד רַאפ ןטַאטלוזער עקידתושממ ןייק
 לַאֹפ ןטסכיירנלַאפרעד ןיא ,ןטסייל וצ דנַאטשמוא ןייז טנעקענ טינ יז טלָאװ |

 -ַאב ןלעטשוצ ןופ עבאנפיוא יד ןליפוצסיוא חוכב ןעווענ גנוטייצ ַאזַא טלָאװ

 ַא ןפַאש טסייה סָאד .ןסָאנעג ענענייא יד ןופ לָאצ ַא רַאפ סעלעטש עטלָאצ
 ,ןטירדוצסיוא ךיז רעבערנ ,רעדָא ,ןניצ-ןוא קעביײטרַאּפ יד רַאפ ץַאלּפ-עשאּפ

 -איצקנופ, עכעלטע יד רַאפ ,"שדוקדילכ , עשיטסיברַאנַא יד רַאפ ןטמַא ןפַאש

 -סיכרַאנַא ,םיתרשמירצוי ןוא םיתרשמיייטרַאּפ ,ךעלרעריפ עקנישטניילק ,"ןרָאנ

 ,םוטרעטסירּפ ןלַאקידַאר ןימ ַא ןעוועדַאהפיוא ,"סעשטּפַאירטס-טָאנמוא , עשיט

 -סַאּפ ןֹוא ןטייקסואימ ,ןעלביא יד ןדיימסיוא טינ ןוא ,ךעלמיחלנ עשיטסיכרַאנַא

 סָאו ,עיצַארענעגעד ןוא יײרעטירקַאּפיה ,םזירעירַאק ,עיצַאזילַארָאמעד ,יירעדוק
 ייב סע ןטכַאבָאַאב וצ טכייל זיא סע יו ,ךעלדײמרַאפמוא ןעננערב ןזומ סָאד

 ןליּפש וצ ךיז רעווש זיא סע ,רוציקב ,ןעגנוגעװַאב עלַאקידַאדדָאדװעסּפ ערעדנַא

 .ןענעובעצ ךיז רעדָא ןעירבּפָא רעדָא ןעילַאמסוצּפָא טינ ךיז ןוא רעייפ טימ

 א ןופ טייקכעלצונ יד טעדנירגַאב ןַאהַאק ףסוי יו ןעז וצ זיא עװַאקעשט
 -געמ עסיורג יד ןגעוו ךיז טביירשעצ רע ,גנונעװַאב רעד רַאפ גנוטייצ רעכעלגעט

 ננונעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד רַאפ ןענעפע טלָאװ יז סָאװ ,רעדלעפ-טייקכעל

 | | ,דנַאל ןיא ָאד

 ןישַאמ-ײטרַאּפ םענענייא ןַא ןעיובפיוא ןופ וליפא טמולחעג טינ ןבָאה רימ

 טבערטשעג ןבָאה רימ .םישעמ עכעלדעש ענייז ןוא ?סטרעוורָאפ , םעד ןָאטכָאנ ןוא

 רעד ןופ רעבָא .טסעּפ עטכעלש יד ןקיניירסיוא ןוא טפינ םעד ןקיטייזַאב וצ

 -עװוַאב רעזדנוא ןיא זַא ,טקַאפ םעד ןענעקיילרַאפ טינ ןעמ ןעק טייז רערעדנַא

 טכיוסיוא יד טשרע .,,טייקיטעט רעטלָאצַאב רַאפ טייקכעלנעמ טלעטעג טָאה גנוג

 ַאזַא רַאפ גנונעפָאה א ןטָאבעגנָא טָאה גנוטייצ עכעלגעט ענעגייא ןַא ןפַאש וצ
 .,,טייקכעלעמ

 גנוגעװַאב ַא ןיא טפַארק עלעירעטַאמ עקרַאטש ַא זיא גנוטייצ עכעלנעט ַא -

 -ערנ ַא רַאפ לטימסנבעל ןוא גנוקיטפעשאב טפַאש יז סָאװ ןייַלַא םעד טימ ןיוש
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 ענעדיישרַאפ ןיא רעטלַאװרַאפ ,ןטנעגַא ,רעצעז ,רעביירש ;ןשטנעמ -לָאצ רערעס

 ךיז טייקכעלנעמ ַא ןבָאה ןוא טקיטפעשַאב ןענייז סָאװ יד וצ בָאגוצ ןיא ...טעטש

 ןפָאה סָאװ רעקילדנעצ ָאד לָאמ עלַא ןענייז ,טייקיטעט-סגנונעװַאב טימ ןבעגוצּפָא

 "יז ןוא גנוטייצ רעד םורַא רעדָא ןיא גנוקיטפעשַאב ןעניפעג וצ טייצ רעד טימ

 (* ."טייהנגעלעג רעד וצ גנוטיירגוצ סלַא קיטעט ?ייוורעד ןענ
 .יקעװַא טלָאװ גנוטייצ עכעלגעט יד ,יז ,רעטרעוו עשיאַאזָארּפ טסָארּפ טימ

 סָאד ,ןיינ ...ןעגנוגעװַאב ערעדנַא ןָאטעג ןבָאה סע יוװ ,עטערָאק ןייק טינ ןלעטש

 םֹורַא ןוא ...לסיש עסיורג ַא ןלעטשקעװַא זיולב ןטלָאיו רימ ,ןָאט טינ דימ ןטכָאװ

 וַא ןפָאה סָאװ יד ןוא רעסע ענדעשז יד ןלעטשמורַא ןיוש ךיז ןטלָאװ-לסיש רעד

 .סערפ םֹוצ ןוא לסיש םוצ טייצ רעטנעָאנ רעד טימ ןנָאלשרעד ךיז ןלעוו ייז

 "עג ַא ףיוא סיוא רָאנ ןקוק סָאװ טייל-הרבח ןבײלקמורַא ךיז ןטלָאװ שיט םודא

 ןופ ,ןעשזיימַאלַאש ייז ןטלָאװ ל?ייוורעד ןוא ךעלדיינק יד ןייז םעוט וצ 'טייהנגעל

 | י ,הדגה עשיטסיכרַאנַא יד ןגעוו אצוי

 ז טביולרעד ןאהאק ףסוי קיגָאל רעכלעוו טימ ןפיירגַאב טינ ןעק ךיא

 "עג ןטסיכרַאנַא ןענייז .םזיונתרחב התא ןשיאיײטרַאּפיָאכרַאנַא ןימ ַא .ןפַאש וצ

 -ָאועד ַא טימ .םזירעירַאק ןגעק טריזינומיא ייז ןענייז ,ףָאטש רעדנַא ןַא ןופ טכַאמ

 ןייק ןַארַאפ טינ ןיא סע ואוו דנַאל ַא ןיא ,גנוטייצ רעשיטסיכדַאנַא רערענָאיצול

 ,טייצ עשּפיה ַא טריטסיזקע יז ןעוו ,טריסַאּפ טלָאו ,םעיצַאוטיס ערענַאיצולָאװער

 רעלַאקידַאר רעד ןופ ןעגנוטייצ עכעלנע טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ענעגייא סָאד

 | ,רעמ טינ ...ץכעזױמעגײיטרַאּפ ַא ןרעו טלָאװ יז ,גנוגעװַאב

 -דנעבַא , רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא 1906 ץרַאמ ןט18 םעד

 יב .טַאמרָאפ ןסיורג ןופ ןטייז טכַא ןט;ַאהטנַא טָאה יז ."גנוטייצ

 טפירשרעטנוא רעד רעביא ,םלוע-רענעייל םוצ ךיז טדנעוו יז סָאװ טימ  טָא
 :"גנוטייצ-דנעבַא , ןוא ,"שאפ , רעד ןופ

 -נקנעד ןופ עיטַאּפמיס יד ןבָאה רימ .לַאטיּפַאק ןסיורג רעייז ַא ןבָאה ריִמ,

 ןטסנרע ןייז רַאפ עיטנַאדַאנ עטסעב יד ןבעגעג זדנוא טָאה סָאװ רענעייל ןקיד

 ןלעװ רימ זַא ,גָאזוצ רעזדנוא ףיוא רָאנ רַאלָאד 2,000 זדנוא קידנבעג ,שטנואוו
 ןופ שטנואוו רעד זיא לַאטיּפ ַאק רעזדנוא .גנוטייצ עכעלגעט עטוג ַא ןבענסיױרַא

 ."גנוטייצ עכעלרע ןוא עטוג ַא ןבָאה וצ םוקילבוּפ םעד

 -ציטָאנ סרָאטקַאדער ןופ, ןייז ןיא .י .ש זדנוא טגָאז רעמונ ןקיבלעז ןיא = |

 | יי יב / י ?"ףוכ
 ןענייז ןטלַאּפש עריא רעבָא "גנוטייצידנעבַא, יד סיורַא "ביג ןטסַיכרַאנַא

 יי ר ."ןעננוניימ עלַא רַאפ ןּפָא

 ּפיצנירּפ םעד ןטיהּפָא טעװ "ש"אפ, יד יו גנוטייצ יד זַא ,טניימ סָאד =!

 .יירטעג ןביילב ,ענובירט עיירפ ַא יו ןעניד טעיו ןוא טרָאװ ןוֿפ טייהיירפ ןופ

 /  | ."ש"אפ ,, רעד ןופ עיצידַארט רעד

 .162 יז ,ב"יצ ,ןאהאָס ףסש (=
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 -םיזקע טָאה יז .םישדח ענעטינשענּפָא ,םימי-תרכ טָאהעג טָאה גנוטייצ יד
 ,1906 יַאמ ןט12 םעד זינ ץירַאמ ןט18 ןופ טריט

 -ייז ןפָאנעג יד ןַא ,טביילג .י .ש ?גנַאגרעטנוא ריא ןיא קידלוש זיא רעוו
 ןעוו ,רעירפ גַאלשרָאפ ןייז ןעמונעגנָא טינ ןבָאה ייז סָאװ םעד טימ קידלוש ןענ
 ,רעטייוו ,ןסָאנעג יד .עבַאנסיױא ַאזַא רַאפ טנעמָאמ רעקיצניג ַא ןעוועג זיא סע
 -עגניירַא טינ ךיז רע טָאה תוגשה ערעייז טיול ,ןיקסווָאנַאי טקידלושַאב ןבָאה
 ,םזַאיזטנע סָאמ רעלופ רעד טימ ןוא ןערב ןייז טימ טעברַא רעד ןיא ןפרָאװ
 ןעוו .טכערעג ָאמתסמ ןענייז םידדצ עדייב .קיאעפ ןעוועג זיא רע רעכלעוו ףיוא
 טיג ייז ןבָאה ,גנוטייצ רעד רַאפ טרעטסייגַאב ןעוועג ןיא ןוא טלָאװעג טָאה רע
 יּפִא ןעוװעג ןיוש רע ןיא ,טמיטשענוצ ָאי ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ןוא ;טלָאװעג

 -כרוד טָאה עמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .גנומענרעטנוא רעצנַאג רעד וצ טליקעג

 רעד ןיא ץנַאקַאו ַא ןפַאשענ ךיז טָאה סע ןעוו ,טנעמָאמ ןקיצניג ַא טזָאלעג

 -קַארפ ייווצ יד ןעוו ןוא ?טַאלב-דנעבַא , רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד טימ עסערּפ

 קיטייזננעק ךיז ןבָאה ןוא ןסירעגנמורַא ךיז ןבָאה םזילַאיצָאס-טַאטש ןופ סעיצ

 | .טכַאװשענּפָא
 -ייצ-דנעבַא, רעד ןֹופ לַאפכרוד םעד ןנעוװ טכיירש ןַאהַאק ףסוי סָאװ טָא

 | | :"גנוט
 דלַאב טָאה יקסוװָאנַאי זַא ,ןרָאװעג רָאלק זייווכעלסיב זדנוא רַאפ זיא סע, |

 ןנָארקעג הטרח 1909 ןיא (רָאֿפנעמַאזוצ) ןשנעוװנָאק רעד ןופ סולשַאב םעד ךָאנ

 ןגעק ןעמוקוצסיורַא טומ רעד טלעפענסיוא טָאה םיא ...קסע ןצנַאג םעד ףיוא
 רעד ןיא .טרעטסייגַאב ןעווענ ןענייז עלַא ןכלעו רַאפ ,סולשַאב םעד
 עסיורג ןוא ןליוו ןצנַאנ ןייז ןָאטנירַא טנעקעג טינ רעבָא רע טָאה ,טייצ רעקיבלעז

 - ןכַאװש ַא טכַאמעג רע טָאה ,גנוטייצ רעכעלנעט רעד רַאפ טעברַא רעד ןיא עיגרענע

 טנעה ענענייא יד טימ טָאה ןוא ןסָאנעגנ יד ןופ ןליוו םעד ןריפוצכרוד ךוזרַאפ !

 'טנַא וצ קיטכיר ךיז טָאהעג טייצ טָאה סע רעדייא עלהפוע סָאד טקיטשרעד

 .(*"ןעלקיוו

 -ָאוער ַא תעשב ץַאלּפ ןייז ןעק גנוטייצ רעכעלגעט רעשיטסיכרַאנַא ןַא רַאפ

 ןוא לענש ףרַאד עמ ןעוו ,סעצָארּפ-ץלעמשרעביא םעד ןופ דיז ןוא ךָאק ןיא ,עיצול
 ןשינעעשעג יד ןעוו טייצ רעקיאור ַא ןיא .ןעננוריסַאּפ יד ףיוא ןרינַאעד שיטסַארד

 ןענעק ןשינעעשענ יד לייוו .ןבָאה טינ יז ןעמ ףרַאד ךיז ןּפעלש ייז סָאו םיוק

 .ןטפירש עכעלשדוח ןוא עכעלטנכעוו יד ןיא גנוטכיולַאב עקיטיינ רעייז ןגנירק

 -רעטעברַא העשידיי רעד ףיוא ןעוועגנ טינ 1906 ןיא זיא טקוקענ וויטקעיבָא |

 ייוצ ןעוועג ןיוש ןענייז סע .ננוטייצ רעכעלגעט רעטירד ַא רַאפ ץַאלּפ ןייק סַאג

 .רעלימ ןופ ?טיײהרַאװ, יד ןוא "סטרעוװרָאפ , רעד ,ןעגנוטייצ-רעטעברַא עלַאקידַאר

 -תריסמ ןייז ןלייטעצ טנעקענ טינ טָאה .י .ש .ךַאז יד טכַארטַאב וויטקעיבוס

 ,"םשה שודיק ףיוא ןייג , טנעקענ טָאה רע .ןעייווצ ףיוא טייקנבעגרעביא עקידשפנ

 יד ,ןיטעג ןייא רַאפ זיולב ,תוחוכ יד ןופ ךיז ןגָאלשסױרַא םוצ זיב ןטעברַא

 .187 יז ,טרָאד (*



 ןידרָאג אב ַא | | 00

 יוצ ןטפערק עלַא טימ ןעניד טינ ןעק ןעמ ,ייווצ רַאפ טינ רעבָא ,"ש"ַאפ ;

 | יי .סעטנרַאה

 :טביירש .י .ש סָאװ טָא

 רָאטקַאדער רעד ןייז וצ תוחוכ ליפ ױזַא ןעמענ ךיא לעוװ ואוו טינ ךיא סייוו ,

 .(רבעפ ןט18 ,טרָאד) "גנוטייצ רעכעלטנכעוו ַא ןוא רעכעלנעט ַא ןופ 5

 ןָאט טינ רעכיז סע טלָאװ רע .גנוטייצ ןייא ןייז בירקמ טפרָאדעג י ש טָאה

 ןביילב ףרַאד .טעיַאטסעג טינ תוחוכ ענייז ןבָאה ןדייב רַאפ ."ש"טפ; ..רעד טימ

 טנעקעג טינ וליפא טָאה רע .רעכליב "ש"ַאּפ , יד זיא ענייא ביוא ןוא ,ענייא

 ,ה"ד "ש"ַאפ, יד ןלעטשּפָא יװ ,טעטילַאוטנעװע ַאזַא קנַאדעג ןפיוא ןזָאלפױרַא

 סיױרַא טמוק יז דלַאביװ ןעגנילשּפָארַא יז לָאז "גנוטייצ- דנעבַא , עכעלנעט יד זַא

 ןופ ענַארּפ ןייק ןעוועג טינ זיא סע ,לָאמ ןייא זיולב טינ ןוא ךָאװ ַא לָאמ ןביז

 ןָא .ן-.י .ש רַאפ ךַאז זומ עשיגָאלָאכיסּפ ַא ןעוועג זיא "ש"אפ , יד .טעטיטנַאווק

 םיײקיטעט-עדנַאנַאּפָארּפ עקידרעטייוו ןייז ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז רע טָאה ריא

 טינ ןוא טכער ןעוועג זיא "גנוטייצ-דנעבַא יד .עעדיא רעשיטסיכרַאנַא רעד רַאפ

 ."ש"ַאפ , רעד וצ בָאנוצ ַא ,גיילוצ ַא זיולב ןעוועג זיא סע .טכער

 ןעוועג זיא ...?גנוטייצ-דנעבַא , יד ןלעטשּפָא ןיימ ןופ ךַאזרוא-טּפיוה יד,

 יו ,טעברַאעג בָאה ךיא ,טרעטַאמעגסיוא ךעלקערש ןעװעג ןיב ךיא סָאװ סָאד

 בָאה ךיא ...ורּפֶא טונימ ןייק טַאהעג טינ שיטקַאפ בָאה ךיא .טכַאנ ױזַא גָאט

 ײנַא שממ ךיא לעװ ,ןייגנָא ױזַא רעטייוו לעװ ךיא ביוא סָאד טליפעג טּפָא ראג

 .(1929 ץירַאמ רעט1 טרָאד) "ןבייהוצפיוא טינ רעמ ןיוש ךיז ידכב פעד

 םימ סע רע טָאה ןָאטעג רעבָא .טלעטשעגּפָא .י .ש טָאה "גנוטייצ-דנעבַא;

 "כרוד ַא טַאהעג טנייפ עבטב טָאה רע .,סורדרַאפ ןוא רעצ ןסיורג טימ ,גָאטייװ ַא

 ןיא ןרענעלקרַאפ טינ םיא לָאז לַאפכרוד רעד טָא זַא טַאהעג ארומ טָאה רע .לַאפ

 .ןריפכרוד רע ןעק ץלַא טינ זַא ,םיא ןזייוו ,ןניוא ענעגייא ענייז

 טימ טביירש רע ,גנוטייצ רעד ןופ "טיוט , םעד ןגעוו טביירש רע יו טָא

 :טניט טימ טינ ,ןרערט עקידוז

 רעכעלקערש רעצנַאנ ריא ןיא עגַארפ יד ןענַאטשעג זיא זדנוא רַאפ ןוא;

 בוא ַאזַא ףיוא ןעגנערב ןוא ,תובוח ןכַאמ ,ןייגנָא רעטייוו רימ ןלָאז :טייקטסנרע

 י ןלָאז רעדָא ,"עמיטש רעטעברַא רעיירפ, לעד ןופ ץנעטסיזקע יד .רַאפענ ןיא

 יַאב ךיוא לָאז ךַארק רעקידנעמוק קידנעווטיונ רעד רעדייא ...טציא ןקידנע סע

 ןדָאב ַא ךיז רַאפ טפמעקרעד . . . ןיוש טָאה סָאװ ,"ש"ַאפ, יד ךיז רעטנוא ןבָארג

 | | ? זיירק-רענעייל ןטיירב ַא ןוא

 בָאה ןרערט ןֹופ טכייפ ןגיוא טימ ןוא ןצרעמש טימ לופ ץרַאה ַא טימ ןוא

 דנעבַא יד זַא סולשַאב םעד ,יַאמ ןטניינ םעד ךָאװטימ ,ןטכענ טסַאפעג רימ

 ןבָאה רימ זַא ,ןליפ ןלעוו רימ ןעוו ,טייצ רעד זיב ןרעוו טגיילענּפָא זומ "גנוטייצ

 יי | .(*"טעברַא רעד טָא וצ ןעמענ וצ ךיז רעדיוו תוחוכ גונעג

 .1906 ,יַאמ רעטס ,גנווטײב'דנעבַא .י ,ש (*
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 ַא ןבענסױורַא ןופ ןַאלּפ םעד ףיוא טינ טיג רע זַא ,ןדיירנייא ךיז ליוװ רע
 .דנואוו רעד ףיוא םַאזלַאב ַא יו רעטרעוו יד טכיורבעג רע .גנוטייצ עכעלגעט

 ,טניוטשרעד ?סיב ַא ךימ טָאה ןבעל ןיימ ןיא לַאפכרוד רעקיצנייא רעד טָא, |
 -ייג רעד ןיא ןעלפייווצ טכַאמעג טינ ךימ טָאה ,טקיטומטנַא טיג ,רעבָא ךימ טָאה
 | (* ,"טעברַא רעזדנוא ןופ םייקיט

 ןרעוו ןָאטעג רעסעב ןעק טעברַא יד טָא רעבָא ,קיטיינ עקַאט זיא םעברַא יִד
 ךיז טָאה ,י .ש סָאװ רעמ ךָאנ .גנוטייצ רעכעלנגעט א ןיא יו טפירשנכָאװ ַא

 ,עבַאנפיוא רעכעלטנכעוו ַא ַא רַאפ טגיוטעגסיוא ,ןטײקטבַאנַאב ענייז טיול ,רעסעב ליפ
 ,סָאװטע וצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ...טינ גיוט ךיא זַא ןמיס ַא ךָאד סע זיא;

 ךיא בָאה ךיז וצ יורטוצ ןסיורג וצ ןיימ ךרוד זַא ,קיאעפ, טינ ןיב ךיא סָאװ וצ
 | (++ ,"ןשטנעמ ליפ ױזַא טריפרַאּפ

 ןייק רַאֿפ רעבָא ,רע גיוט ןגיוט :ןעמכילע-םולש טימ ןגָאז וצ ךיז םסַאּפ ָאד
 זיא סָאד ןוא .טינ רע גיוט עסערּפ רעכעלגעט רעד ןופ ײמרַא רעד ןיא טַאדלָאפ
 .ךעלרעפענ סע טרעגרע ן-.י .ש רעבָא ,קילנמוא רעניילק ַא רָאג

 ןיב ךיא ביוא ?פייוצ רעד !ץרַאה סָאד טסייר סָאד .טּפוצ סָאד יװ ךֶא ,
 .(טרָאד) ."םטסעב ןיימ ןָאטעג ךעלקריוו בָאה ךיא ביוא ,רעקידלוש רעד טינ

 ענייז טינ ,.י .ש טינ .לַאפכרוד ַא וצ טּפשמרַאפ ןעוועג זיא גנומענרעטנוא יד
 ךיז ןבָאה ווָארַאטָאלַאז .ה ןוא וועיטנַאװעל .מ ,ןָאסירעמ ר"ד יו ,רעפלעהסיורַא
 טָאה גנוטייצ עכעלגעט יד טינ ןוא ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא רעביירש יו טסַאּפעג
 ןיא עיצולָאװער יד ןעוו ,קרָאידוינ ןיא 1906 ןופ טייצ רענעי ןיא טסַאּפעג ךיז
 -וֿלָאווער רעשיטסיכרַאנַא רעד וצ ,טייצ עשיטירק ַאזַא טכַאמעגכרוד טָאה דנַאלסור
 ,עעדיא רערענָאיצ

 לָאמ עלַא טינ ךיוא ןוא גונעג לָאמ עֶלַא טינ ןיא עטסעב סָאד ןָאט סָאד
 ןייק טינ זיא רענייק .תונורשכ ןוא ןטייקיאעפ ענייז ךיז טָאה רעדעי .טוג גונעג
 -עגסיוא ןעוועג ?עטסעב, ס- .ש זיא טפירש רעכעלטנכעוו ַא רַאפ ,"לוכידלכ
 סעקשטאק ןשיװצ ןאווש רעגנוי ַא .גנוטייצ רעכעלגעט ַא רַאפ םינ רעבָא ,טנכייצ
 . טפַאהרעטסיימ ױזַא סע טרעדליש ןעסרעדנַא יו ,טייקסואימ קיטש ַא זיא

 ,ןט

 ןענייארַאּפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טעטירגעטניא

 ,םנַאינוי יד רַאפ ,"פ"א ןיא יו טוג ױזַא ,"ש"ַאפ , רעד ןיא םפמעק .י .ש
 רעד ןצ רעבָא ,ןענייא ןַאפ-רעטענרַא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןכַאמ רענייר ,רעכעב רַאפ
 עלַאוד ןפַאש וצ ,ןטלַאּפשעצ וצ ייז וואורּפ ןדעי רע טפמעקַאב םייצ רענעגייא

 יא רעמ12 ,טרָאד (*
 .טרָאד (**
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 רעטושפ ,טייקרעביוז רַאפ ןזָארשרעדמוא טפמעק .י .ש .ןענייארַאפ עלעלַארַאּפ רע ז ;

 1 .סנָאינוי יד ןיא טייקכעלרע

 -טסייוו , יד ןופ (10-1909) ןופ קיירטס רעסיורג רעד ןעמוקעגרַאפ זיא סע

 ,ךעלריימ עגניי ייז ןופ ?טרעפ יירד ,רעטעברַא טנזיוט קיצנַאװצ ַא ךרעב ?סרעקיימ

 ןט99 םעד .ןביוהעגנָא ךיז טָאה קיירטס רעד .טעברַא רעד ןופ רעטנורַא ןענייז

 קיירטס םעד ,1910 'רבעפ ןטימ ןיא טקידנעעג לעיציפָא ךיז םָאה ןוא 1909 ,'ווָאנ

 סָאװ גיז ןסיורג ןרעביא טהחמשעג ןוא טיירּפעג ךיז טָאה עמ .ןענואוועג ןעמ טָאה

 -ירבַאפ-דעדיילק עטרַאּפשעגנייא יד ןעוועג חצנמ טָאה עמ ,ןטלַאהענּפָא טָאה עמ

 יד ןופ לייט ןשּפיה ַא ןבעגוצכָאנ ןרָאװעג ןעננואווצעג ןענייז ייז + , . ,ןטנַאק

 ןטימ ןיא רעבָא .ןָאינוי םעד ןענעקרענָא ,רקיע רעד ,ןוא ןעגנורעדָאפ עלעירעטַאמ

 יו ,טרעהרעד ךיז טָאה טעברַא ןופ ףמואירט םעד רעביא ,לעבוי ןוא ןלַאש םעד

 רעד ךרוד טדערעג טָאה יז ."ש"ַאפ , רעד ןופ םיטש יד ,סנַאנָאסיד רעקרַאטש ַא

 טכירַאב ןטריזילַאטעד א ,ןובשח םעיונעג ַא טרעדָאפעג טָאה יז .י ,ש ןופ רעדעפ

 ףרַאד עמ .טלמַאזעג טָאה עמ סָאװ רעטלעג יד ןופ תואצוה ןוא תוסנכה יד ןֹופ

 -טעצ טינ ןענייז רעטלענקיירטס ןייק זַא ןזייוו ןוא גנונעכער ַא טימ ןעמוקסיורַא

 ,טנעה ענייר קירעביא טינ וצ טּפעלקענוצ טינ ךיז ,ןרָאװעג טלצנער

 סָאװ ,טנעס ןדעי ןופ ןובשח ןרָאלק ַא ןבענּפָא ןפרַאד קיירטס ןופ רעריפ יד

 ןופ רעגניפ ןייק זַא ױזַא ,ןרָאװעג ןבענעגסיוא זיא סָאװ ןוא ןעמוקעגניירַא זיא

 | .(*"ייז ןגעק ןרעו ןביוהענפיוא ןע נעק טינ לָאז טכַאדרַאפ
 ןפָארטעגנָא טָאה ,"ש"אפ , רעד ןיא "ךַאװ רעד ףיוא , רעקיטסלָאמעד ןיימ ,

 רעד ןופ סיִפֶא רעד ןיא ץלַא ןופ רעמ ןוא סרעכַאמקואָאלק יד ןשיווצ רענוד ַא יו

 . ...ןֿאינוי

 רעפטנע ןַא טימ ןעמוקוצסיורַא קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג טָאה רַאטערקעס רעד

 טַאװירּפ . . .רעקידנלעטשנדירפוצמוא ןַא רעייז ןעוועג זיא רעפטנע רעד ךיוא רעבָא

 טינ טרָאּפער רעד טָאה ןכאזרוא עסיוועג בילוצ זַא טרעלקרעד רימ ןעמ סָאה

 ַא ןרעוו ןדַאלעגנייא לָאז סע ...טרעדָאפעג בָאה ךיא .. .רערעלק ןייז טנעקעג
 רָאלק ייז רַאפ ןעמ לָאז ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןשטנעמ יירד ןופ טעטימָאק

 ...ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ ןיא גַאלשרָאפ ןיימס ...ןובשח ןצנַאג םעד ןכַאמ

 רעט19 ,טרָאד) ."ןצעזוצרָאפ טינ ףמַאק םעד קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא רעבָא

 ,(ינוי

 ךיז טָאה סָאװ ,ןָאינוי םעד ןקידעש וצ טינ ידכ ןבעגענכַאנ טָאה .י .ש

 ןופ טייקצנַאג יד ןטלַאהוצפיוא ידכ ,רעטרעוו ערעדנַא טימ .ןעיוב ןיא ןטלַאהעג

 ,ה"ד ,דרעווש ןייז ןעיצ וצ ןעוועג טיירג דימת זיא .י .ש סָאװ רַאפ ,ןייארַאפ םעד

 -עפָארּפ רעד ןופ טייקינייא ןופ םרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טסעפ קידנעייטש .,ןעּפ ןייז

 -נָא ןביוא יװ ,ןפירנעגנָא קיטפערק ,י .ש טָאה ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעלענָאיס

 -לַאירטסודניא , יד ךיוא ,ןבענוצ רימ ןלעו טציא ןוא קיטקַאט סנָאיל-עד ,ןזיוועג

 .2084 'ז ,1910 ,"טפאש ;,עזעג עײרפ,ג ,* .ש (*
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 יי י- ,1908 ןיא טרימרָאפ (1.טש.צש.) "טלעװ רעד ןופ רעטעברַא עלעירטסודניא , יד ,/סעקינ
 ןבָאה ,"סעילבַאװ, ןפורעג ייז טָאה'מ יו רעדָא ?סעקינלַאירטסודניא יד;

 עטקישעג ןטַאנעלעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא ָאנַאקיש ןיא טעדנירגעג טַאהעג ךיז
 .ןפורַאב ןוא ןכַאפ קיצרעפ ןטָארטרַאפ ןבָאה ייז ,סנָאינוי רעטעברַא ענעדיישרַאפ ןופ
 גנ ורילבַאטע רעד ןיא עלָאר טּפיוה יד טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,"סנָאינוי יד ןשיווצ
 -עֶפ ברעמ , יד ןעװעג ןענייז ,"טְלעוו רעד ןופ רעטעברַא עלעירטסודניא , יד ןופ
 -עמַא רעד ,( 5// 651סע 1666181104 זאז1068) "רעבערגנליוק ןופ סעיצַארעד
 ןואד ךַאפ עשיטסילַאיצָאס יד , { 2001611088 ז הס0ז (1{םוסמ)}ןָאינוי !ברא רענַאקיר
 רעריפ-רעטעברַא עטנענימָארּפ יד ןשיווצ ,ןטסינָאיל-עד יד ןופ ?ץנַאילַא-טעברַא
 ןישזדוי יו ןענָאזרעּפ עכלעזַא ןעמ טעז רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןעוועג ןענייז סָאװ
 רעריפ ייווצ עשיטנַאטילימ יד ןוא ןָאיל-עד ?אינד ,דואווייה .ד םַאיליו ,סבעד .וו
 ןהָאשזד טנייס טנעסניוו ,רעבערגנליוקנייטש יד ןופ עיצַארעדעּפ-ברעמ רעד ןופ
 -נײרַא ןעוועג זיא סעקינלַאירטסודניא יד ןופ קעווצ רעד ,רעיַאמ .ה סלרַאשט ןוא
 ןופ גנורעקלעּפַאב עלעירטסודניא עצנַאנ יד טפאשרעדילנטימ רעייז ןיא ןעמענוצ
 | .ןָאינוי רעסיורג ןייא ;גָאז םעד טצנימעגּפָא ייז ןבאה ףרַאש ןוא ץרוק בערטשַאב רעייז ןקירדוצסיוא ידכב ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 -ַּפֶא ןביז ףיוא טנכערעגסיוא ןעװעג זיא ןַאלּפ רעלענַאיצַאזינַאנ-ַא רעייז
 -ךָאּפסנַארט ,יירעבערגסיואיץרע ןוא יירעבערגנליוקנייטש ,רוטלוקירגַא ,ןעגנולייט
 ןות עיצובירטסיד ןוא גנונידַאב עכעלטפַאשלעזעג ,גנוריצירבַאפ ,גנואיוב ,עיצַאט
 -רַאפ ריפ ןיא טלייטעג ןעוועג זיא ייר ריא ןיא ננולײטּפָא עדעי ,ןטקודָארּפ-זייּפש
 -עגנא רעטייו ךיז ןבָאה ענעי ןוא סעירטסודניא עקידנריאוטיטסנָאק ענעדייש
 טלייטעגנייא גנוריצירבַאפ זיא ױזַא .ןפורַאב ןוא ןכַאפ ערעדנוזַאב ןיא טלייט
 טעברַאזָאלג ,עירענישַאמ ןוא ןלַאטעמ ,טעברַאצלָאה ,רעדעל ,ליטסקעט ןיא ןרָאװעג
 .גנוריצ ןוא סמיזעב ,ימונ ,ןטקודָארּפ עשימעכ ,ןקירבַאפ-ריּפַאּפ ,יירטענקמייל ןוא
 -נעמענניירַא ןכַאּפ קיסיירד ןוא טכַא ןיא טלייטעג רעטייוו ךיז טָאה רוטקַאפונַאמ
 - | .יירעברַאפ ןוא גנואיינ-רעדיילק ,יירעניּפש ,יירעבעוו קיד

 זיא .טלעוו רעד ןופ רעטעברַא עלעירטסודניא יד, ןופ עינַאלָאעדיא יד
 ןבָאה ייז .םזילַאקידניס רע רענַאיצולַאװער ,רעקיטכיר ,רעדָא םזילַאקידניס ןעועג
 רעלַאיצָאס רעייז .שיטנַאטילימ ,טנַאה רעקרַאטש ַא םימ סקיירטס ערעייז טריפעגנָא
 -עג ןענייז ייז .טפַאשלעזעג עשירָאטעברַא ןַא ןפַאש סָאד ןעוועג זיא ליצדנע
 .לַאטיּפַאק ןגעק טעברַא ,ףמַאלנסאלק ןכעלסימָארּפמַאקמוא ןופ ןדָאב ןפיוא ןענַאטש
 ,עיצקַא רעשיטילַאּפ רעדעי ןגעק ןטָארטענסיױרַא ףרַאש ייז ןענייז 1908 ןיא
 -יד , רַאפ ןענייז .ייז .ןלַאוװ עשהכולמ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב סָאד קידנכערניירַא
 ןעלטימ עשיטסַארד טכיורבעג ןבָאה .ייז .יירעריפנַא-קיירטס ןיא "עיצקַא רעטקער
 יד ןופ ןעגנורעדאפ יד ןבענוצכָאנ ןעגניווצ וצ ייז ידכ ,םיטַאבעלַאב יד ןגעק
 -ַאק יד טימ ןעגנולדנאהרַאפ ןריפ ןגעק ןעוועג בייהנא םוצ ןענייז ייֵז ,רעטעברַא
 יד טימ ןכַאמּפָא ,ןטקַארטנַאק ענעגנודַאב ויטקעלַָאק ןסילש ןוא ןטסילַאטיּפ
 | .רעבעגסטעברַא
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 /ןיא טיײקרַאטש ןוא םולפנייא ןיא טקנוּפכיוה רעייז טכיירגרעד ןכָאה ייז

 | : ,1912 רָאי

 ןטַאטש עטקינײארַאפ יד זַא םעד ןנעק ןעוועג ןענייז סעקינלַאירטסודניא יד

 ךיז טָאה גנוריגער רענַאקירעמַא יד ,נירקטלעוו ןטשרע ןיא ןטערטניײרַא ןלָאז

 ,גנוקירדרעטנוא ןופ טכַאמ רעצנַאג ריא טימ ייז ףיוא ןפרָאװעגּפיױרַא רַאפרעד

 טָאה רעדילנטימ ערעייז ןופ רעטרעדנוה ןוא רעריפ ערעייז ןופ קיצניינ ןוא ףניפ
 -וליבָאמ ןופ ךיז ןגָאזנָא רַאֿפ ןענימרעט-שינעגנעפעג עגנַאל וצ טּפשמרַאפ ןעמ

 סָאװ סעירטסודניא יד ןיא שזַאטָאבַאס ןוא סקיירטס ןריפנָא רַאפ ןוא עיצַאז

 -טיונ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא עיצינומַא טעברַאעגסיױא ןבָאה

 טַאטש רענָאטגנישַאװ ךיוא יו רעינרָאפילַאק .גנערטשנָא-חמחלמ םעד רַאפ קידנעוו

 -קַארּפ יו טנכײצַאב ןבָאה ייז ןעמעוו ןגעק ןצעזעג עלעיצעּפס ןבעגענסיױרַא ןבָאה

 ןרוגיפ עקידנטייל ערעייז ןופ לייט ַא ."םזילַאקידניס ןלענימירק , ןופ רעריציט
 ןבָאה ייז ןופ לייט עניילק ַא .דנַאל ןופ ןפיולטנַא וצ ןעננואווצעג ןעוועג ןענייז

 לכח-ךס ןטשרעטנוא ןיא זַא ױזַא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 .ןעגנונלָאפרַאפ ןוא ץעזעג ןֹופ רענייטשלימ יד ןשיווצ ןרָאװעג ןבירעצ ייז ןענייז

 -רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןיא טײטַאב ןדעי ןרָאלרַאפ ייז ןבָאה ףוס םוצ

 ,גנוגעווַאב

 :ייז וצ טמענ "ש"ַאפ , רעד ןיא .י .ש גנולעטש א רַאפ סָאװ טָא

 -ניא יד, ןֹופ גנוגעװַאב יד ןבכיוהעגנָא טייצ רענעי ןיא ךיוא ךיז טָאה סע;

 קרַאטש ןבָאה רימ ךות ןיא ןעמעוו טימ ,"טלעוו רעד ןופ רעטעברַא עלעירטסוד

 -עװַאב-רעטעברַא יד לייוו .ןופרעד דוס ןייק טכַאמענ טינ ךיוא ןוא ,טריזיטַאּפמיס

 ?טעברַא ןופ עיצַארעדעפ רענַאקירעמַא, רעד ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא גנוג

 םוצ ןעוועג טינרָאג רימ ןיא (210601084 1:6646186ס0מ 01 18001)

 .(ץרעמ רעט8 טרָאד) .. . ןצרַאה

 םענעסָאלשטנַא רעייז רַאפ ייז טימ טריזיטַאּפמיס רע טָאה טּפיוהרעביא

 רעייז וצ דיירפ סיורג טימ ייז טסירנַאב רע ,עדער ןופ טייהיירפ רַאפ ףמַאק

 | ,ןוחצנ םענעטלַאהעגּפָא
 עװַארכ יד ןזיווַאב קידנצנַאלנ ןבָאה ,ןָאטּפוא ןענעק טומ ,עיגרענע סָאװ,|

 -סיֹוא טָאה סע יװ ,ןוא ןגנַאל ַאזַא טריפענ ןבָאה ייז ואוו ,ןייקָאּפס ןופ רעפמעק

 םעד טָא .עדער רעיירפ ןופ טכער םעד רַאפ ףמַאק ןזָאלסגנונפָאה ַאזַא ,ןעזעג

 ...גיֹו ןקידנעטשלופ ַא טימ ןרָאװעג טניורקעג ףמַאק רעסיורג רעייז זיא שדוח

 טריפעגנָא ןבָאה ?טלעוו רעד ןֹופ דעטעברַא עלעירטסודניא יד , ןופ רעטעברַא יד

 -ענ סע ןבָאה ןדנעטשמוא יד יװ טיול ,טָאה סָאװ ףמַאק ןקיטומ א ,ןווַארב ַא

 עכלעוו ןוא ,טקידיײרּפעג טָאה יָאטסלָאט סָאװ םערָאפ ַאזַא ןעמונעגנָא ,טרעדָאפ

 .(?ףמַאק רעויטקַא ןַא יו טומ רעקינייוו טינ סיוועג טרעדָאפ
 ןיא רע סָאװ רַאפרעד רע זיא רעייט טלּפָאט ןוא ,רעייט םיא זיא גיז רעד

 .300 יז ,1910 "טפַאשלעזעג עײרפ, ,י ,ש (*
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 עמַאזדלַאװעג טימ טינ ןוא דנַאטשרעדיװ ןויסַאּפ ַא ךרוד ןרָאװעג טכיירגרעד

 .רדח סיָאטסלָאט ןופ טסיכרַאנַא רעכעלדירפ ַא ןייז וצ ןופ טייוו זיא .י .ש .ןעלטימ

 -טעינ ןופ רַאטנוב רעקידרעייפמַאלפ ַא ןייז וצ ןופ רעטייו ךָאנ רעבָא זיא רע

 יד טימ עיטַאּפמיס רעקרַאטש רָאג ןיא ןעוועג ןיא .י .ש ,ָאי .טינש סוװעיַאש

 וצ ףיוא טסעמרַאפ רעייז ןקוקרַאפ טעוו רע זַא טינ טניימ סָאד רעבָא ,"סעילבַאוװ,

 ,טנַאינוי יד .ןבערבעצ

 ;טביירש רע סָאװ טָא

 וצ טכילפ ןיימ רַאפ ןטלַאהעג סע ךיא כָאה טייצ רעקיבלעז רעד וצ רעבָא,

 רענייטש םעד ףיוא ןטעברַא ןעמענ ךיז טעװ יז ביזא זַא ,גנונעװַאב יד ןענערָאװ

 -עצ וצ ,(ןָאיל עד ןופ) ?ץנַאילַאטעברַא ןוא-ךַאפ , רעקידמולשה-הילע רעד ןֹופ

 רעטיכ יז ןזומ ןליוו רעזדנוא ןנעק רימ ןלעוװ ,סנָאינוי עקידנריטסיזקע יד ןכערב

 "ןליצ עבעלדנע עריא טימ ןריזיטַאּפמיס טינ ןלָאז רימ קרַאטש יו ,ןפמעקאב

 | .(טרָאד)

 ןביֹוהעגנָא טָאה ,עשּפיה ץנַאנ ַא בייהנָא ןֹופ ,ננוגנעװַאב עלעירטסודניא יד

 עדעי ןרָאי עטצעל יד ןיא ןרָאלרַאפ טָאה יז זיב גָאט וצ גָאט ןופ ןּפמורשנייא

 | .(טרָאד) ?טיײטַאב ןכעלטּפַאשלעזעג

 -סנבעל ןיא לגנַאמ תמחמ ןרָאװעג טרַאדעגנייא ןיא יז זַא ,זיא תמא רעד

 ןקירעביא ןַא טזייוו לַאפ רעד טָא ,טקיטשרעד טושּפ ןוא טסָארּפ יז טָאה עמ .ןטפַאז
 ,"דבַאלו גרהל  ןופ םערטסקע םוצ זיב ןעיינ ייז ןעוו ,ןעגנונלָאפרַאֿפ זַא לָאמ

 .עעדיא ערַאבטכורפ ַא ךיז ןיא טנָארט סָאװ ,גנונעווַאב ַא ןקיטשרעד ַאי ןענעק

 .זמ

 םזילַאירָאטירעט-םזילַאנַאיצַאנ סוזרעוו .י .ש

 -ימע רעשיטילָאּפ ַא יו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקענ זיא יקסווָאלטישז םייח ד"ד

 טיופ ןעוועג זיא רע .םישזער-ריקליוו ןשירַאצ ןופ ןענורטנַא זיא סָאװ ,טנַארנ

 ןיא טָאה רע ."רענַאיצולַאװער טסילַאיצָאס , ַא ןעגנוגייצרעביא עלַאיצַאס ענייז

 ,העּפשה עקרַאטש רָאג ַא טכיאעגסיוא םלוע ןלַאקידַאר ןשידיי ןפיוא עקירעמַא

 ,ןדייר ןייז טימ --- טּפיוהרעביא רשפא ןוא --- ייס ןֹוא ןביירש ןייז טימ זיס

 עמ .טנַאלַאט רעסיורג רָאנ ַא ןעוועג רע זיא רענדעד ַא יוװ ,ןטלַאה-ןגַארטרָאפ

 ןוא ןעייסע ענייז לייוו ,רעביירש יו רענדער רעמ ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז ןעק

 רעד ןופ סעילַאװכ יד טיורטעגנָא ןגָארטעגרָאפ ,טדערעג רע טָאה ןעגנולדנַאהּפָא

 ךָאנרעד רעד ,ןבירשרַאפ ייז ,ריּפַאּפ םעד טיורטעגנָא ייז ךָאנרעד טשרע ןוא טפול

 רַאפ טַאהעג רע טָאה קידנביירש תמחמ ,קיטכיוו טינ ָאד ןיא טײטַאב-טייצ ןיא

 ןבירשעג טָאה רע תעב .םוקילבוּפ-רערעהוצ םעד ,ןניוא עקיטסייג ענייז רַאפ ,ךיז

 ,בתכבש הרות ַא ןיא טלדנַאװרַאפ הּפלעבש הרות ַא ןעמונעג ןזיולב רע טָאה
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 רע סָאװ רעדָא ןטלַאה טייג רע סָאװ גַארטרָאפ א ,עדער ַא טגכייצרַאפ טָאה רע

 | .םלוע ןרַאפ ןטלַאהעג ןיוש טָאה

 עשידיי לָאצ ַא טקריוװַאב יקסווָאלטישז טָאה טײקיטעט-ערנַאגַאּפָארּפ ןייז טימ

 שיסור רעדָא טגיינעג שיטילָאּפָאמסָאק רעדָא ןעוועג ןענייז סָאװ -- ןטנעגילעטניא

 -ָאיצַאנרעטניא-םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי םוצ טרעקַאב -- טניינעג שירָאטַאלימיסַא

 ןיא טסילַאיצַאס רעמורפ רעטונג ַא ןייז ןעק עמ ןַא ,טּפױהַאב טָאה רע .םזילַאנ

 יד ףיוא סולפנייא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה רע ,גנוניזעג רעשידיידלַאנָאיצַאנ רעטונ

 רעשידיי רעד ךיוא טפַאשרעטעברַא ןופ ןטכיש עטלקיװטנַא עכעלדנעטשראפ רעמי

 | | .סַאג

 -סָאק רעכעלכעלפרעביוא רעד סָאו ,םעד טימ ךיז טרעלקרעד גנוקריוו .ןייז

 רעייז ןופ טינ ןעמונעג ךיז טָאה ןסַאמ עלַאקידַאר עשידיי יד ןופ םזיטילָאּפָאמ

 ןבָאה טינ רעייז ןופ טרעיינ ,רוטלוק עלַאנָאיצַאנ-שידיי יד ןסקָאװעגרעביא ןבָאה
 ייז ןבָאה ,ןעלקיװטנַא וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ייז רָאנ יו .ריא וצ ןסקַאוװרעד

 ןלַאנָאיצַאנ-ךעלכַארּפש א ןיא טריוורעס ןגָארקעג גנולקיװטנַא עלערוטלוק רעייז

 יקסווָאלטישז .ןעננומיטש עלַאנָאיצַאנ טימ טכיוהעגנָא ייז טָאה סָאד ןוא סעפעג

 ,גנַאנרעביא ןופ טנעמַאמ ןקיצניג ַא ןיא טקנוּפ ענעצס רעד ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה

 -טפירש ןשידיי ןטימ ןטפעהַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןעוו

 םעד ןופ זיֹורבנֶא םעד ףיֹוא קידנטייר ןעמוקעג ןיא יקסווָאלטישז .טרָאוװ ןכעל

 ."טעבָאילכרַאפ , םיא טימ ןייֵלַא ךיז טָאה רע ןוא ,םָארטש ןקיזָאד

 ןטסכַאוװש ןייז ןיא טינ רעבָא םזיסקרַאמ םעד ןפירגעגנָא טָאה יקסווָאלטישז

 ןופ ןעגנושטייטסיוא ,עשלַאפ אליממ ןוא ,עלענָאיצַאטיגַא ענייז ןיא ונייהד ,טקנוּפ

 ןופ גנומַאדרַאפ עקידניטולחל ,סקרַאמ ,ןייז יו .ןעננוניישרעד עשימָאנָאקע יד

 יקסווָאלטישז ,עיפָאזָאליפ רעד ןיא ָאקווד רָאנ ,עיצקנופ עשיטיזַארַאּפ ַא יו רחסמ

 רעשיטסיסקרַאמ ףיוא קלוח ַא ,ײטרַאּפ-ר"ס רעד ןֹופ םירבח ענייז יװ ,ןעוועג זיא

 .עטכישעג ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעשימָאנַאקע

 טָאה טייקיטעט--וטלוק ןייז ןיא ןוא םזילַאנָאיצַאנ ןופ גנוסַאפפיוא ןייז ןיא

 ןשידיי ןפיוא ,ןושל ףיוא ּפָארט םעד ,חוכ ןצנַאג ןייז טימ ,טלעטשענ יקסווָאלטישז

 .טסיכַארּפש ַא ןעגנוסַאפפיוא ענייז ןיא ןעוועג ןיא רע זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ .ןושל

 רימ ,(*רימ טימ עטַאבעד ַא ןיא ןפַאשענ עקַאט רע טָאה םזיכַארּפש ןימרעט םעד

 ןופ גנולקיװטנַא רעקידרעטייו רעד חוכמ ענַארפ יד טריטַאבעד ךעלטנפע ןבָאה

 ןיא עטַאבעד רעד תעב טכַארבעגסיױרַא טָאה רע סָאװ סָאד .רוטלוק רעשידיי רעד

 ןרעטנוא גנולדנַאהּפָא ןַא יו טכעלטנפערַאפ וצ-רעטעּפש רע טָאה סעלעשזדנַא סָאל

 | | .(=*"עיגילער רעדָא ךַארּפש , :לּפעק

 ןוא ץנעטסיזקע יד ןטלַאהפיוא ןעק עמ זַא ,טנייצרעביא ןעוועג זיא רע

 :סילשסיוא רעד טימ טפַאשנדיי ןופ גנולקיװטנַא יד רעטייוו ףיוא ןרעכיזרַאפ

 : ' 1938.  ל-צּפַא רע20 (*

 .,1945 ,50:236 זיז ,יטלעװ ןא דג ,יקסטַאלטישז םייח ך"ײד (א*
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 רעד .,םזיכַארּפש ה"ד ,םזיאערבעה רעדָא םזישידיי ,ךַארּפש ַא ןופ ףליה רעכעל
 ,טינ ןֿפיײרגַאב ייז סָאװ ,ןירעד טײטשַאב "ןטסיכַארּפש , יד טָא ןופ תועט רעבָארג

 סָאו טקעיבָא ןַא ךַארּפש יד זיא ןדנעטשמוא ערעזדנוא רעטנוא ,זדנוא ייב זַא
 םעד ,רעטלַאהפיוא ןַא ןיא ךיז טקיטיינ ןייֵלַא יז לייוו ,ןטלַאהפיוא טינרָאג ןעק
 עקימורַא יד .שפנ:תריסמ טימ טעמכ ךַארּפש ןייז ןטלאהוצפיוא סיוא טמוק ןדיי

 ,טסייר הביבס עדמערפ יד ןוא ,ןקיזמעצ יז ,ןעננילשּפָארַא ךַארּפש ןייז ליוו הביבס
 ןייז ןופ סױרַא ייז טסייר יז ,ןושל סנדיי םעד ןופ רעקיטש עצנַאג סיױרַא ,תמאב
 ןרעטניה רע זומ ןושל ןייז ןרָאװַאבוצפיוא תלוכיב ןייז לָאז דיי ַא ידכב .ליומ

 לָאז סָאװ ,לעפַאב ןשיטע ןַא ,וויטַארעּפמיא ןשירָאנעטַאק ַא ןלעטשקעװַא ןושל

 ןופ סָאמ רעלַאמינימ ַא ןיא ןושל ןייז ןטיהוצּפָא םיא ףיוא ןייז רזוג ,ןסייה םיא

 | | | ,טייקנייר
 ףיוא שיזיוצנַארפ ,שטייד ,שיסור ןייז טדער זיוצנַארפ ַא ,שטייד ַא ,סור ַא

 ןיא הביבס רעקיזָאד רעד ןיא ןסקָאװעגסיױוא זיא ןושל ןייז ,ןפוא ןכעלריטַאנ ַא

 רעצנַאנ ןייז ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא זיא ןוש5 ןייז .ךיז טניפעג רע רעכלעוו

 סָאד .גנובענמורַא רעלערוטלוק ןוא רעשימָאנַאקע ,רעשיטילָאּפ ,רעשיפַארנָאעג
 שרעדנַא .רעקלעפ עקיגנעהּפָאמוא עשיטילָאּפ ערעדנַא עגונב קיטכיר זיא ענענייא
 ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןטלַאהפיוא טינ ןושל ןייז ןעק דיי רעד .הכרעמ עשידיי יד זיא

 ןייז זומ רע .ןוש5 ןייז רַאפ ןפמעק ןומ דיי רעד ,רעגייטש ןקיניזטסואווַאבמוא
 עלעיצעּפס ַא ןבָאה זומ דיי ַא .קיניזטסואווַאב ןטיהּפָא ,ןנעלפ ,ןריוויטלוק ךַארּפש

 ךיז טעװ טינַא ,ךאז-הוצמ ַא ןרעוו ןושל רעד זומ ןדיי םעד ייב ,"ןושלה-תרימש ,

 ב ,ןטרַאטנַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוש* ןייז
 "שידייג סָאװ טקַאפ םעד ןופ ןזעוו ַאזַא טכַאמעג ןבָאה זדנוא ןופ ךס ַא |

 טימ ךיז ןקסוע ייז זַא ,ןסעגרַאפ ,סיוא טזייוו ,ןבָאה ייז .ךַארּפשרעטומ ַא זיא

 רעד טימ ןוא טייקנסעזעגנייא רעייז טימ רעכיז טינ לָאמ ןייק ןענייז סָאװ ןדיי

 -ניואוו סָאד ,קעװַא זיא רוד ןייא ,סרעטומ יד ןופ ךַארּפש רעד ןופ טעטיליבַאטס

 ?רעטומ , רעד טימ סיוא ןצנַאנ ןיא טעמכ ןיוש זיא סע ןוא ,ןטיבעג ןעמ טָאה דנַאל

 "עכעלטלעוו , עכעלריטַאנ יד ףיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןענעק ,ןדיי ,רימ ."ךַארּפש
 ייב ,זדנוא רַאפ טינ ןוא זדנוא ןגעק ןקריוו ןסעצָארּפ עלַא יד טָא לייוו ,ןסעצָארּפ

 עטסָארּפ ַא ,לטימ-רעקרַאפ ַא ,ןושל ךעלטנייוועגנ ַא ןייז וצ ןרעהפיוא ןושל זומ זדנוא

 ,טפַאשנדיי רעד ןופ טלַאהפיוא ןרַאפ לטימ ַא ,השודקבש-רבד ַא ןרעוו זופ רע ,ילכ

 סָאד ןביירש ןוא ןדייר וצ ,השע-תווצמ ַא ,טָאבעג ַא ,טכילפ ַא ןרעוו זומ סע

 עדמערֿפ ןייק ךיז ןשיווצ ןכיֹורבעג וצ טינ וַאְל ַא ,טָאברַאפ ַא ןוא ,ןושל ןשידיי

 םעטסיס ַא ץעגרע ןבָאה רימ ןזומ ןריפכרוד ןענעק סע ןלָאז רימ ידכב ןוא .ךַארּפש
 ןַא ,עיצקנַאס ַא ןבָאה ןזומ ןעגנונָאזנָא עקיזָאד יד ןוא תווצמ ןופ ,ןטכילפ ןופ

 .ןתובייחתה ןופ םעטסיפ יד טָא ןריזילַאטיװ ןענעק לָאז סָאװ ,טעטירָאטױא
 םעד טבָארגרעטנוא סָאװ ,דנַאטשמוא ןקיזָאד םעד טָאה יקסווָאלטישז רעבָא

 יי / .ןעז טלָאװעג טינ ,ןבעל ןשידיי רעזדנוא ןיא דוסי-ןושל

 :טייקטנייצרעביא רעלופ טימ טביירש רע

 -ָאיצַאנ ןטסקרַאטש םעד ןוא טײקיטלַאטשענליפ ןוא טייהיירפ עטסלופ יד ,
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 ןיא סָאד טָא -- טייקכעלטייהנייא עלערוטלוקדלַאנָאיצַאנ ןוא דנובפיונוצ ןלַאנ
 ןוא ןבעל ןלערוטלוק סקלָאפ םעד ןֹופ דוסי ַא יװ ,ךַארּפש יד טיג זדנוא סָאװ

 | .(280 'ז ,טרָאד) ."ןּפַאש

 ,ךַארּפש ענעגייא יד ןייז רעבירעד ףרַאד ןבעל-רוטלוק רעזדנוא ןופ דוסי רעד,

 -נָאק ןעוו ,זדנוא טיג סָאװ ,ןבעל-רוטלוק רעזדנוא ןֹופ םרָאפ עניימעגלַא ענעי יו

 -- עיצַאלימיסַא רעד ןגעקטנַא טפיגנגעק ןטסעב םעד ,טריפעגכרוד טנעווקעס

 רַאפ ןוא גנוטלַאהרעדטסבלעז רַאפ ףמַאק םעד ןיא טלַאהנָא ןטסקרַאטש םעד

 (244 'ו ,טרָאד) ."גנולקיוטנַא רעויסערגָארּפ

 םָאד .טסילַאירָאטירעט רענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןעוועג ךיוא זיא יקסווָאלטישז

 ןופ ץנעטסיזקע עקידרעטייוו יד ןרעכיזרַאפ וצ ידכ זַא ,טנרעלעג טָאה רע טסייה

 ןטרָאד ןוא עירָאטירעט ַא ןפַאשנייא ךיז ןעז ןדיי יד ןּפרַאד עיצַאנ א יו טּפַאשנדיי

 .עימָאנָאטיױא עשיטילַאּפ עלופ ַא תוחּפה 25 רעדָא טאטשנריי ַא ןדנירג
 ,ן-.י .ש ייב עיטַאּפמיס ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ טָאה גנַאג-ןעקנַאדעג ןייז

 טרעדָאֿפ םזיכרַאנַא רעד ןוא טסיכרַאנַא רענעכַארּפשענסיױא ןַא ןעוועג זיא סָאװ

 רע טניינרַאפ אליממ ןוא תוכולמ יד ןופ ןצענערג יד ןופ הַאשּפָא םעד שוריפב

 יד .ךיז טלַאה טאטש רענרעדָאמ רעד ןכלעוו ףיוא ּפיצנירּפ ןלעירָאטידעט םעד

 / םזיכרַאנַא ,עירָאטירעט ףיוא טכער-םוטננייא לַאנָאיצַאנ סָאד זיא טַאטש ןופ עזַאב

 רָאנ ,עירָאטירעט ַא ךיז ןפַאשנייא טינ .םזילַאירָאטירעטײטנַא ּפיצנירּפ ןיא ןיא

 | . .טכער ןלעירָאטירעט ןופ ףַאשּפָא םעד רַאפ ןעמ ףרַאד ןפמעק
 סָאװ ,ןטנעמעלע יירד יד ןענייז סָאד -- םזיטָאירטַאּפ ,טַאטש ,עירָאטירעט

 רעשיטילאפ רעטמיטשַאב ַא ןופ ץנעטסיזקע יד רַאבקנעדמוא זיא סע .,.ףיֹוא ןעיוב

 ַא ןָא רַאבקנעדמוא זיא ןצענערנ ןופ ץנעטסיזקע יד ןוא ,ןצענערג ןָא עירָאטירעט

 -ַאירטַאּפ-טַאטש ,עירָאטירעט ...גנוקידייטרַאפ רעכעלטַאטש ַא ןָא ןוא ,טַאטש

 ןות ,רעמיטכייר יד ןופ גנוּפַאכרַאֿפ רעד ןופ ןנלָאפ עטקעריד יד ןענייז סָאד םזיט

 יד ןענייז סָאד --- םזיטָאידטַאּפ ןוא טַאטש ,עירָאטירעט ... עיצַאטַאָאלּפסלע

 ןיא םזילַאבינַאק ןופ ,עיצַאטַאָאלּפסקע ןופ ,המחלמ ןֹופ ,סַאה ןופ ןטנעמַאדנופ

 | - .(*"םזיניווַאש ,םזילַאנָאיצַאנ :ןטלַאטשעג ענעדיישרַאּפ ענייז
 -ירעט ערעייז ףיוא רעקלעפ יד ןופ טכער סָאד טינ טנעקרענָא םזיכרַאנַא

 ,.טכער-םוטנגייא עלעירָאטירעט עלַאנָאיצַאנ סָאד טינ טנעקרענָא ,סעירָאו
 ןבָאה סָאװ ,רענעילַאטיא יד ןופ (טלעג-הריד) טנער יד ןיוז טעו סיורג יז =

 -נייא יד ןופ טנער יד ןייז טעוו ךיוה יו ?עילַאטיא ןיא ןבעל וצ עיגעליווירּפ יד

 ...טעװ סָאװ ! עינַאּפש ןייא יו ָאטינ רעמ ךָאד זיא סע ?עינַאּפש ןיא רעניואוו

 טינ ןליוו רימ :ןנָאז ריביס ןופ רעניואוונייא יד ןלעוו טפנוקוצ .רעד ןיא ןעוו ,ןָאט

 -יס ןיא ריא טייג ,עילַאטיא ןוא ןעניואוו ןליוו רימ (טלעגנ-הריד) טנער רעוא;

 (** "!ריב

 ,919 ד ,יפפַאשלעזעג עײרפ, ןיא יסזירַאטילימ יטנַא ,יגאיגרֲא .ק (*
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 טָאה רענייק ,סנוויוא-ךלַאק ןיא ,סעטוה ןיא ןסָאגענּפָא טינ ןרעוו רעדנעל

 ,סניימ זיא דנַאל סָאד :ןגָאז וצ טכער ַא טָאה רע ױזַא ביוא .טכַאמעג טינ ייז

 ?טריזַאב ךיז טכער ַאזַא טלָאװ דוסי ןכלעוו ףיא ?סניימ זיא דנַאל עקינעי סָאד ןוא
 -תכיפש ןוא החיצר ,הליזנ ףיוא ,טכערמוא ףיוא זיולב ןטלַאה ךיז ןעק טכער אזַא

 !ןענייז ,סעיניל-ץענערג יד ,ףוג ןשיטיִלַאּפ ןיא ןרעדָא יד .תומחלמ ףיוא ,םימד
 יד .םיטבש ,רעקלעפ עטניזַאב ,םיאנוש יד ןופ טולב ...טולב טימ ןסָאגעגנָא/
 םרעּפרעק עטיוט סנפיוה ןופ ,סנברַאש ןופ טכַאמעג ןענייז ןעמַאצ עשיטילאפ

 | .דנַאל םעד רַאפ געלשעג ןיא ,טכַאלש ןיא טעגרהרעד

 -ַאק ןופ ןעגנומַאדרַאפ ,ןעגנוביירש טימ לופ זיא רוטַארעטיל עלַאקידַאר יד

 | | | .םזילַאטיּפַאק ןוא לַאטיּפ

 -רַאפ רערענרע ןַא לָאמ טנזיוט ַא זיא םזילַאירָאטירעט ןוא סעירָאטירעט
 זיא סָאד ןוא רשוימוא ןוא דניז ערעסערג ַא לָאמ טנזיוט ַא ,ןיזמוא ןוא ןכערב

 ןכעלטפַאשלעזעג ןצנַאנ םעד טעטסעּפרַאפ ןוא טמסרַאפ סָאװ לצרָאװ רעקיטפינ רעד

 .טייצ רעטריזיליוויצ רענעפורעג ױזַא רעזדנוא ןופ םזינַאגרָא

 רעדָא ,עירָאטירעט א ןענידרַאפ ,ןרָאּפשּפָא ןעק רעוו ןסיוו ןלעוו ןטלָאװ רימ
 ?דנַאל ַא ןדנעוושרַאפ ,ןעװעלכַאטרַאפ טנעקעג סע טָאה וויטקעלַאק רעכלעוו

 ,י .ש ןוא ,טסילַאירָאטירעט רענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג זיא יקסווָאלטישז

 רַאפ ןגירק ןופ טקעיארּפ םעד טָא ןגעק ןייז טזומעג טָאה ןעגנואיושנָא ענייז טיול

 .ןויצ ןיא ָאקווד רעדָא ואווצעגרע עירָאטירעט לקיטש ַא ןדיי

 ,טסילַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ,לפייווצ ןייק ןָא ,ןעוועג רעבָא זיא יקסווָאלטישז

 ןטפירש ענייז ןופ רעצעלּפ ךס ַא ןיא ךעלטייד סיורַא סע טגָאז רע יו

 ,טייקבייר רעלערוטלוק וצ ןבערטש ַא (קלָאפ ןשידיי םייב) ןייז ףרַאד סע,

 -ַאיצָאס וצ ןבערטש  ַא ןייז סָאד ףרַאד רקיע רעד ןוא .רעקיטסייג ןוא רעלעירעטַאמ

 ןוא טעטירַאדילַאפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא וצ ןוא טייקכיילנ ןוא טייקיטבערעג רעל

 | .(=טייקכעלרעדירב

 ,טייקיטכערעג רַאפ ןפמעק ה"ד ,ןבערטש ראד קלאפ עשידיי סָאד בכיוא

 ףיֹוא סיוכרוד ךיז טלַאה סָאװ לעטשנייא ןלעירָאטירעט םעד ןגעק ןפמעק סע ףרַאד

 | ,טייקיטכערעגמוא
 -ירעט ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא טיובעג ןרעוו סעיצוטיטסניא עשיטילַאּפ ןמז לכ

 ןבָאה ייז זַא ,ןייא ךיז ןדער ןטַאטש עקידנשרעה עכעלטלעוו יד ןפז לכ ,עירָאט

 רעהַא זיב ,ןשטנעמ םוצ ןנָאז ןוא םילובנ ןלעטשקעװַא ,סעיניל ןעיצ וצ טכער סָאד

 ,טינ וטסרָאט ןטרָאד ,ןעניואוו וטסגעמ אד ,טינ ןטסרָאט רעטייוו ,ןייג וטסגעמ

 ,ודנוא ןלעפעג סָאװ ,ענעי רָאנ ןיירַא ןזָאל רימ ןוא עקירעזדנוא זיא סָאד ?ייוז

 -לעוועג טַאטדלַאװעג ןוא תועשר טעװ גנַאל ױזַא --- ,טרעווסנשטניוו ןענייז סָאװ

 ןעוועשוב םיחצור ןופ טולב טציהעצ ,טולב טעוװ גנַאל ױזַא ,טלעוו רעד ףיוא ןקיט

 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ שינעקירט יד ןציילפרַאפ ןוא
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 -ַאדנופ ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ןיא טַאטש ןכעלטלעוו ןופ ןינב רעצנַאג רעד
 ,יײרעמענרַאפ-סעירָאטירעט ןוא ײרעּפַאכ-רעדנעל ,הליזג ןוא טכערמוא ןופ טנעמ

 :קרעוו סיקסווָאלטישז ר"ד ןוֿפ עטַאטיצ ַא ךָאנ ןעגנערב רימ = |
 -בעלרעקלעפ-ןשיווצ --- םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןֹופ ןיז רעתמא רעד זיא סָאד;

 -ּפִא רעד ףיֹוא טּפָאה סָאװ ,םזיטילָאּפָאמסָאק םוצ ץַאזנגעק םעד ןיא --- טייק
 ליוו סָאװ ,''םזיניװָאש , רעדָא ?םזילַאנָאיצַאנ , םוצ ןוא ."רעקלעפ ןופ גנופַאש
 ."טנַאװ רעשיזעניכ , ַא טימ קיטסייג ןעמענמורַא רוטלוק !!ענעגייא, יד

 סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנרעטניא ַאזַא ןופ ףמואירט ןלופ םעד ןיא ביילנ ךיא
 ןדעי ןופ טרַאננייא יד ןטלַאהוצפיוא גנורעדירברַאפ-רעקלעפ רעד ןיא טבערטש
 -סנבעל ַא ןיא םזילַאנַאיצַאנרעטניא ַאזַא לייוו רַאפרעד ןענירעד ביילג ךיא .,קלָאפ
 | .(*"טייהשטנעמ רעד ןופ סעֹרגָארּפ ןקידנעטש םעד רַאפ סיוג

 עכעלּפעל יד ,סערגָארּפ חוכמ דייר עװערַאּפ יד ןבָאה עדרעוו ַא רַאפ סָאװ
 .ןוא תענושמ עטסערג יד ,ןיזמוא רעטסערג רעד ! ץכעלַאקידַאר חוכמ יירעסעומש
 ,ןגייווש רימ ןוא ןגיוא סנעמעלַא ערעזדנוא רַאפ טריציטקַארּפ ָאד טרעוו תועשר
 טכערמוא ןלַאירָאטירעט םעד טָא ןגעוו יירשעג ַא ןבייהפיוא טפרַאדעג טָאה'מ
 טימ ןכליחרַאפ ,ןרעטיצ ןעמענ לָאז למיה רעשיפַארגָאעג:שיטילַאּפ רעד שזַא
 ןגעו ןדייר ןעמ ןעק ױזַא יו .טייהשטנעמ רעד ןופ ןרעיוא יד טסעטָארּפ רעזדנוא
 ןנַאמרַאפ רעקלעפ ערעדנַא ןעוו ,טעטירַאדילַאס ןוא םזילַאנַאיצַאנרעטניא ןטכע
 ןוא ליימ טַארדַאװק ןענַאילימ יד ןיא ייז ןטסעמ סָאװ סעירָאטירעט עלַאסָאלַאק
 טימ טינרָאנ טעמכ עדעדנַא ןוא רעטנזיױט רעקילדנעצ יד ןיא זיולב ערעדנַא
 רעטנוא םזילַאנָאיצַאנרעטניא ללכב יו ,םזילַאנָאיצַאנרעטניא סיקסווָאלטישז .טשינ
 ףרַאד ענענייא סָאד .סיפ עדייב ףיוא טקניה, םזילַאירָאטירעט ןופ טפַאשרעה רעד
 -ירעט יד ןמז לכ ,ןדירפ ןייק ןשרעה טינ ןעק סע .םזיפיצַאּפ ןגעוו ןרעוו טגָאזעג
 יי ,טרירָאנגיא זיא םעלבָארּפ עלעירָאט

 ןיקסווָאלטישז טימ קימיטשנייא ןייז טינ ןיטולחל זומ עמ .רעמ ןוא סָאד
 עמ ןוא געמ עמ .עירָאגעטַאק עקיבייא עלערוטלוק ַא םינ רעיש זיא קלָאפ ַא זַא
 ,טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא ,ןרעוו ןלַאפעצ טעװ קלאפ סָאד זַא ,ןעמעננַא ףרַאד
 טעוו םידיחי יד ןופ ןוא ,םיַדיחי יד ףיוא ,ןלײטדנַאטשַאב עשימָאטַא ענייז ףיוא
 .אנרעטניא ןֹופ דוסי ןקידלקַאװ ןפיוא טינ טייהשטנעמ עצנַאנ ַא ןרעוו ןפַאשעג
 .םזילאודיוידניארעטנוא ןופ ּפיצנירּפ םעד ףיוא טרעיינ םזילאנָשיצ

 ןיא ךָאנ ןעלצרַאװ עפיט עריא טלַאה סָאװ גנוניישרעד ַא זיא עיצַאנ ַא
 .םוקסיורַא ןפיוא ךיז טלַאה ןוא ךיז טריזַאב יז .עסַאר רעד ןיא ,עיגָאלָאּפָארטנַא
 רעד וצ רעהעגנָא רעד תמחמ ,קיטכיר ןוא ,עיצַאנ .רעד ןופ "ןוז , ַא ןגָאז רימ
 ןופ טקַא םעד ךרוד ,םַאטשּפָא ןכרוד טגנידַאב ןוא טמיטשַאב טרעוו עיצַאנ
 ואווה יי | .ןרעוו ןריובעג

 ביילקסיוא ןיא יװ ,ןגָאז וצ ליפ ױזַא ךיא בָאה עיצַאנ ןיימ ןופ ביילקסיוא ןיא
 .ייז --- ךיא טינ ,ךימ ןפַאש ,ןרעטלע עניימ ,ייז .ןרעטלע עניימ ןופ
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 -ַאב ֹוצ ךיז ןייז טינ לָאז סע רעווש יװ ,ןקירד טינ לָאז גנובעגמוא יד יװ

 ןַא יװ שטָאכ ,ךעלגעמ ןיא סָאד רעבָא ,ןעגנוגנידַאב עקימורַא יד ןופ ןעיירפ

 טינ וליפא םעד ןנעוו ןעמ ןעק ,טעטילַאנָאיצַאנ ךייש זיא סָאװ ,לַאפמַאנסיוא

 עמ ;"עיצַאּפיציטנַא , ןימ א ,גנומיטשַאברָאפ ַא זיא ףירנַאב רעד טָא לייוו ,ןדייר

 טינ ייברעד ןיב ךיא ןעוו ,עיצַאנ ןיימ ןופ דילגטימ ַא יו טמיטשַאב ךימ טָאה

 ."ךיא, ןיימ ןופ גנוקירדרעטנוא עטולָאסכַא יד זיא סָאד עיצַאנ --- ןעוועג

 ּםִא םינ שטנעמ רעד ךיז טלייט ןייזטסואווַאב ןופ תושמשה-ןיב םעד ןיא

 רע טמענ ייז ןיא ןוא ייז רעטנוא ןוא ,טבש ןייז ןופ ,םַאטש ןייז ןופ שיכיסּפ

 סָאװ ,עלַאיצַאס סָאד ןיא טקירדרַאפ .טלּפענרַאפ ןיא עיגָאלָאכיסּפ ןייז .ךיז ןיירַא

 .עינָאלָאיזיפ ןייז רעביא רוטלוק רעשינָאלָאכיסּפ ןופ ןטנעמעלע יד ןיא טרינימַאד

 -ַאב ריא רַאפ פמַאק ןטלפייווצרַאפ ַא ,ףמַאק ַא ןָא טריפ עיגָאלָאכיסּפ יד רעבָא

 רעד וצ געװ ןפיוא ,"ךיא רעטריזילַאטסירק רעד , ןפַאשעג טרעוו סע .,גנואיירפ

 -סקרַאטש יד ,ןשינרעדניח עלַאיצַאס עליפ טימ ןעמַאזוצ ךיז רע טסיוטש גנואיירּפַאב

 ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד ,עינָאלָאכיסּפ עלַאנָאיצַאנ יד ,עיצַאנ יד זיא ייז ןופ עט

 רע? רעדנַאנופ ךיז טרעקַאלפ ָאד .קיטעטסע עלַאנָאיצַאנ ,רוטלוק עלַאנָאיצַאנ

 -ָאכיסּפ רענעגייא רַאפ לגנַארעג ַא זיא סָאד ,טיירטש רענעדִיײשטנַא ןוא רעטצעל

 .ךיא םענעגייא ןופ ןרעוו ריואוועג ןעיירפ םעד רַאפ ,עיגַאל

 םעד ףיוא ךיז טריזַאב ןוא טריזַאב ךיז טָאה טלעו עזַאושזרוב עצנַאג יד

 : .טנעמעלע ןלַאנָאיצַאנ

 ,עיגָאלָאכיסּפ רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןוּכ גָאזּפָא ןַא טיידַאב טייקכעלנעזרעּפ

 רעד ןיא סָאװ ,עיצַאג ,עדניימעג ,טבש ;החּפשמ רעד ןֹופ עינַאלָאכיסּפ רעד ןופ

 זיא ןעניז ןלַאיצַאס ןיא טייקכעלנעזרעּפ .סעיצַאמרָאפ עקידרעירפ עלַא ןופ םולש

 | ,ןבעל-להק ןלַאנָשיצַאנ ןופ ןעפוקייב סָאד

 -ייווצ רעד רעכלעוו ןיא ,עיצַאמרָאפ עשיגָאלָאכיסּפדָאּפָארטנַא ןַא ןיא עיצַאנ

 ,ןטשרע םעד רעבירַא טנעוװו ןוא טרינימָאד ,רעשינָאלַאכיסּפ רעד ,טנעמעיע רעט

 . .יֹוזַא לָאמ עַלַא ןיא סעיצַאמרָאפ עכעלטפַאשלעזעג ןיא .טנעמירור-ןסַאה- םעד

 רעסערג טרעוו רענייא ;ּפָארַא םייג רעטייווצ רעד ןעוו ,ףיורַא טייג טנעמעלע ןייא

 טנעמעלע רעשינָאלָאיב רעד טרעוו עיצַאנ רעד ןיא .ןייא טּפמורש רעטייווצ רעד ןעוו

 רעקרַאטש ץלַא טרעוו רעשינָאלָאיצַאס ןוא רעשינָאלָאכיסּפ רעד ןעוו ,רעכַאװש ןילַא

 .סעיצַאמרָאפ עשינָאלַאיצַאס ענייר ךיז ןעמוקַאב סע זיב ,רעקיטכיוו ןוא

 -רָאפ עשינָאלַאיצַאס ןוא עשינָאלָאכיסּפ ,עשינַאלָאּפַארטנַא ןַא ןיא עיצַאנ

 .עקירעביא יד רעבירַא טנייטש טנעמעלע רעשיגָאלָאכיסּפ רעד רעכלעוו ןיא ,עיצַאמ

 -עדײשטנַא ןַא ןיא ןיירַא טערט ,עיצַאטרַאפ עשינָאלָאכיסּפ א יו טייקכעלנעזרעּפ

 טייקכעלנעזרעפ יד .טײרטש-גנואיידּפַאב ַא ןָא טריפ יז .עיצַאנ רעד טימ ףמַאק םענ

 | ,טייקידנעטשבלעז רעשינָאלָאכיסּפ רַאפ טפמעק

 טנורגרעטניה ןגעק .ךיז רַאפ טרעוו ַא יו ןטּפױהַאב ךיז טמענ שטנעמ רעד

 עמורק ,עװַאל רענעמואוושעצ טימ םנה ,ןלָאמּפָא ךיז טמענ .עטכישענ רעד ןופ

 ינעזרעפ עקידנעייגפיוא יד ,,ןרוטנָאק עקידריווקרעמד ךַאװש טימ שטָאכ ,םעיניל

 | | -.טייקכעכ
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 יָאיצַאס ַא ןוא ,טנורג ַא יו ףירנַאב רעשיגָאלָאכיסּפ ַא זיא טייקכעלנעזרעּפ

 ,ריפסיורַא סלַא ,בָאגוצ סלַא ףיר גַאב רעשיטילָאּפ ןוא רעשינָאל

 רעייז זיא יז ,עיצַאנ ןופ ,קלָאפ ןופ ףירגַאב ןטימ טרירעּפָא עיזַאושזרוב יד

 עלַאנָאיצַאנ ַא ,ןושל ןלַאנָאיצַאנ ַא ןריוויטלוק ןגעו עעדיא רעד ןופ טרעטסיײגַאב
 -רַאֿפ טָאה יז קילדעוו --- טכעלקריוװרַאפ ,ןבעל ןיא טריפעגכרוד טָאה יז .רוטלוק

 ,ןסערעטניא עריא ןופ טַאטקיד םעד רעטנוא ןטייקכעלגעמ עריא טיול ןוא ןענַאטש

 .טַאטש ןלַאנַאיצַאנ ַא ןטכירפיוא ןופ עעדיא יד ---

 טייקכייר יד, -- עיצַאנ רעד ןופ ןכייצ ןרעטנוא טייטש עזַאושזרוב סָאדלַא

 ןופ טעטינערעוואוס יד .ָאדערק רעשימַָאנָאקע רעייז זיא -- /םעיצַאנ יד ןופ

 ,"ןימַאמדינַא , רעשיטילָאּפ רעייז זיא סָאד -- קלאפ

 ...טייקכעלנעזרעּפ יד טָארד ,ןטָאש רעכעלקערש ַא יוװ ,סנטייוו רעד ןופ

 ןטרָאד ,ָאד זיולב ,טינ יז טקרעמַאב רענייק ,טינ ךָאנ יז ןעמ טעז התע-תעל רעבָא
 -רעּפ רעד ןופ ,ןָאזרעּפ רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד חוכמ ןעמיטש ןרעה ךיז ןזָאל

 ןכרוד טכיוטרַאפ ןרעוו ןעמיטש יד רעבָא ,ןשטנעמ םענלצנייא ןופ ,טייקכעלנעז

 ןטיבעג עלַא ףיוא םוטעמוא טריפמואירט עיצַאנ יד .תוחוכ עלַאנָאיצַאנ ןופ רָאכ

 | .ןָאט ןוא ןטכַארט ןופ

 | ? טקעיבוס רעשידירוי שיטילָאּפ ַא זיא רעוו :

 : פ ןיײזטסואווַאב רעד ,קלָאפ ןופ ןליוו רעד ,עיצַאנ יד ,קלָאפ סָאד

 -ננייא לַאנָאיצַאנ ,שינעטנעקרעדטסבלעז עלַאנָאיצַאנ ,ץלָאטש רעלַאנָאיצַאנ רעד

 רעדָא ןָא ךיז טפור עירָאטירעט יד ,ןבעל ןשהכולמ-לַאנָאיצַאנ ןופ עזַאב יד .םוט

 . -ַאּפ ןטנַאזָאּפמיא םעד טימ רעדָא "םייה , ?טרעוו ןטבילַאב שיטנַאמָאר םעד טימ
 ןופ טייקיננעהּפָאמוא יד ,דנַאלרעטַאפ םוצ עביל ,?דנַאלרעטַאפ, :ןימרעט ןשיטיל

 .טגנוט עטסכעה יד זיא סָאד -- םזיטָאירטַאּפ ,עיצַאנ רעד

 רעבָא ,קידנזײרּפשרעװװש ,רעכיז ,טָארט ןפייטש ַא טימ טייג טייקכעלנעזרעּפ יד

 ןצריטשמוא סָאד טײטַאב ןוחצנ ,גיז ןקיטליגדנע ריא וצ רעטנענ ץְלַא טראפ טמוק

 ,קלָאפ ןופ שטעג םעד ןכערבעצ סָאד .עיצַאנ רעד ןופ רימוק םעד ןופ

 ,ריחי רעד ,ךיא רעבָא ,לערוטלוק ,ץלָאטש ,קיטכעמ ,סיורג זיא עיצַאנ יד
 םעד ןופ ןעיײירפַאב ךיז טמענ טייקכעלנעזרעּפ יד .טרעוו טינרָאג ןוא םערָא ןיב

 ריא טכער עריא ןרירַאלקעד טמענ ןוא רַאנּפָא ?ץלַאנַאיצַאנ , ןרעווש ןסיורגנ

 ,טייקכעלמיטנגייא ,טיײקיטרַאנגייא ןוא ןייז

 ןופ לַאעדיא רעד ןרעוו ףרַאד ,םזילַאנַאסרעּפ טרעיינ ,םזילַאנָאיצַאנ טינ

 םוצ ,םידיחי ןופ ןייארַאפ םעד ֹוצ טורשרַאמ רעד טניל דיחי ןופ .דיחי ןדעי

 -ניא טינ ,םזילַאודיװידניארעטניא שוריפב ,םזילַאודיװידניארעטניא ןלַאסרעווינוא

 | .םזילַאנַאיצַאנרעט

 טייקיטעט סיקסווָאלטישז ןפירנעגנָא שיטסילַאנרושז קיטפערק טָאה .י .ש

 טָאה .י .ש .עיצנעגילעטניא רעלַאקידַאר ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןשיוװצ ָאד

 ,טלושעג רעסעב ןעוועג זיא יקסווָאלטישז -- ,ךעלטפַאשנסיוװ טינ ביוא ,טפמעקַאב
 -סילַאנַאיצַאנ םעד שיטסיצילבוּפ קרַאטש זיא --- עיצידורע רעמ טנַאמרַאפ טָאה



 313 ןבַאש ןוט ןפמעס ,ןבעל ןײז -- יִפסװַטנַאי .ש

 .גנוקריוו רעד רעטנוא סָאנ עשידיידלַאקידַאר יד טּפַאכעגנָא טָאה סָאוװ ןזָאכיסּפ ןשיט

 -רענדער ןייז טימ ןעגנואימ סיקסווָאלטישז ןוא דנַאלסור ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןופ

 | | .טייקטקישענ-רעדעפ ןוא טפַארק

 | :ןרָאצ טימ טביירש .י .ש

 יו עדנַאגַאּפָארּפ ןייז ןבענעגפיוא ןצנַאנ ןיא טָאה (יקסווָאלטישז ר"ד) רע,

 טעמדיוועג רע טָאה ,טייקיטעט עצנַאג ןייז ןוא רעפמעק-סטייהיירפ רעשיסור ַא

 0 | | - ,םזילַאנַאיצַאנ ןשידיי םעד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ רעד וצ

 ךעװעג םעד רַאפ ןענייז סָאװ ,ןיקסווָאלטישז ןופ רעננעהנָא עטסרעמ יד

 ַאנָאיצַאנ זיולב טייצ רעד טימ ןרָאװעג ןענייז רעפמעק-סטייהיירפ עשיסור עטוג

 -ָארנָאּפ טריצירבַאּפ ייז ןבָאה ,ןעוועג טינ ןענייז ןעמָארנָאּפ ןייק ןעוו . .. ןטסיל

 ךלעפעג טינ ןיא ייז סָאװ ,ןדיי ןגעוו טרָאװ ַא טנַאזעג טָאה סע רעוו ןוא ,ןעמ

 ןבָאה ןרעקָאט .. טימעסיטנַא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיילג םיא ייז ןבָאה ,ןרָאװעג

 ,ךיז טייטשרַאפ ...ןרעלקניס ןָאטּפַא ךיוא ,טימעסיטנַא ןַא רַאפ טרעלקרעד ייז

 עניימ עֶלַא טימ ,"ש"ַאפ , רעד ןיא טפמעקַאב גנומערטש עקיזָאד יד בָאה ךיא זַא
 -םעד ןיא ןעגנַאנעגרעטנוא טינ זיא ,ש"ַאפ , יד ביוא זַא ,קנעד ךיא ןוא . .. תוחוכ

 -רעדנואוו רעסיורג רָאנ ןציזַאב טזומעג יז טָאה ,םָארטש ןשיטסיניװַאש ןקיזָאד

 | (ץרַאמ רעט18 ,טרָאד) ."תוחוכ ערַאב

 ןוא עעדיא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טשיורַאב ױזַא ךיז טָאה יקסווָאלטישז |

 ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ױזַא ךיז טָאה רע ןוא ,םזילַאיצַאס ןטימ גנורָאּפפיונוצ ריא

 -ַאב טינ רעיש ,טייצ רעטשרע רעד ןיא ,טָאה רע זַא ,ןעקנַאדעג ןופ ?יונק םעד

 רָאנ ןיוש טריסַאּפ טָאה סָאד רעבָא .סעיצקַא סרעלטיה שיטערָאעט טקיטכער

 - .םוקפיוא ןשיטילָאּפ ,ורכזו ומש חמי ,סרעלטיה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא טעּפש

 ןיִא סָאד רעבָא .ףרַאש וצ ?סיב ַא טפמעקַאב ןיקסווָאלטישז טָאה .י .ש
 טָאה רע ןעמעוו ,רענגעק ןשיטילָאּפ ַא טימ ןריזימעלָאּפ ןופ ךרד סד .ש ןעוועג

 -קוסיר טימ ןעוועג ןד םיא טָאה רע :שפנב-אנוש ַא יו ןעּפ רעד טימ טלדנַאהַאב

 טימ זיולב טנגונַאב טינ ךיז ,ןייב-ןוא-ןקור שינָאלָאעדיא םיא ןכָארבעצ ,םירביא

 -ַאב ענייז זַא ,ןזיװַאב ןוא ןטנעמוגרַא סמענעי ןופ גָאלשּפָא ןכעלפעה ןטלַאק

 .ךיז רעטנוא ןדָאב ןטסעפ ןייק טינ ןבָאה ןעגנוטּפיוה

 :ןיקסווָאלטישז ןגעוו טביירש .י ,ש יוװ טָא

 טימ טקירדענסיוא סע בָאה ךיא ,סיפ ענעמייל ףיוא עקשטעג ַא זיא סָאד

 לקיטרַא ןַא ךרֹוד ,םואעליבוי ןייז ןרָאװעג טרעייפעג זיא סע ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי

 -רַאפ שילַארָאמ ןיקסווָאלטישז ךיא בָאה לקיטרַא ןיימ טימ ,"ש"ַאפ , רעד ןיא
 | .(לירּפַא רעט19 ,טרָאד) "טעטכינ

 טָאה טייז ַא רעבָא ,ביוטש ףיוא ןבירעצ טינ רעכיז ןיקסווָאלטישז טָאה רע

 ךיא ןעּפ יד ןעוו ,טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא גהנמ רעד יו .ןבירעגנָא םיא רע

 ."סישטשרַאּפ , םעד ןופ טנעה יד ןיא ?מעזעכ ַא טרעיינ ,דרעווש ַא זיולב טינ ןעוועג

 | - ...דָאב ןיא
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 וי

 .פָארַא לסי ב א .ןוא םיורַא :  ןראב ב רעד

 ,גלָאפרעד וצ גלָאפרעד ןופ טייג ,"ש"ַאפ , יד טזיײרּפש םיא טימ ןוא -י .ש

 ןייז רעטנוא ץלַא ןוא גנַאגרָאי ןטנעצ ריא טבעלרעד ןיוש טָאה ,'ש"ַאפ , יד ||

 טליפעגנָא ןיא סָאװ עטַאד ַא ןיוש ןיא סָאד .עיצקַאדער ח"ד ,הכרדה ןוא החגשה

 רעשּפיה ַא ןיוש סע זיא טייצ רענעי רַאפ ,טייקיטכיוו רעסיורג טימ ,תובישח טיִמ

 יו ןעמוקענפיוא ןענייז סָאװ .ךעלטפירש ןוא ךעלגנוטייצ יד םערָאװ םימי-תכירא
 "ש" ַאפ , ןייז ןוא ןיקסוָאנַאי ןגעק סעבַאנסיױא-טסעטָארּפ רעדָא ןענַאגרָא-עיצי זָאּפָא

 -רַאפ ךיילג ןוא לדנעה ַא יװ ןָאט יירק ַא ,ןבעל ןרעמעפע ןַא רָאג טַאהעג ןְבָאה
 -ולָאװער ןטיור לסיב ַא ןָאט-ץירּפש ַא ,ןָאט לזעלב ַא ךיז רעבָא ןרעוו טמוטִש

 םוש ןייק עֶלַא ןבָאה ייז .ןדנואוושרַאפ ךיילג ןוא --- םיוש ןשירַאטנוכ רענַאיצ

 ןזיב ןגיוצרעד טָאה סָאװ (1906) "טייהיירפ ןוא טיורב, ױזַא .טַאהעג טינ המוקת

 תוחוכ יד ,ןענַאטשעגפיוא טינ רעמ ןוא ןלַאפעג זיא ןוא --- רעמונ ןטפלעווצ
 ןוא טפמַאקענסױרַא ןרעמונ ריפ ןיולב ?ןנעל ןוא ףמַאק, ױזַא .ןעגנַאנעגסױא

 ,ןַאהַאק ףֵסֹוי .ּפעשסיוא-תוחוכ ןופ טיוט ןכעלריטַאנ ַא ןברָאטשעג ןוא --- טבעלעגנָא
 -יפ סָאד קרַאטש רָאג טריטנעמילּפמָאק ,"םזיטָאירטַאּפ ןגַאקָאל , ןופ טשרעהַאב

 -עד רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא רעבָא ,"טייהיירפ ןוא טיורב , ?טעלב רעיפלעדַאל
 יז טיג רָאנ טינ .טינ ףערטַאב םוש ןייק ,טינ םינּפ ןייק יז טָאה "ש"ַאפ , רעקיטלָאמ
 טנייל ךעלקערב ןייק ןליפא ,רענעייל ןקירעגנוה םעד טיורב ןשיגָאלָאעדיא ןייק טינ
 טייקצרוק ענונב ענענייא סָאד .ןבעג וצ סָאװ טינרָאג טָאה יז .רָאפ טינ םיא יז
 אי ןיוש טָאה סָאװ ,"טרָאוװ עיירפ סָאד , ןגעוו ןגָאז ןעמ ןעק םעטָא סנבעל ןופ

 "םירבדמה-שאר, יד ןופ ינּפ יד ןופ סע זיא ןעמוקעג ןוא ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג

 ! לסח ןוא ןענישרעד גנעּרטשנָא טימ םיוק ןענייז ןרעמונ ייווצ זיולב ךוא =

 טלגנַארעג ךיז טָאה יז .טריפמואירט "עמיטש רעטעברַא עיירפ ,= ם-י .ש=
 לית ױזַא טימ ןטכָאּפעג ךיז ,םילושכמ ליפ ױזַא טימ ,ןטייקירעווש ליפ ױזַא טימ
 ייה ןיוש טלַאה עיצַאלוקריצ ריא .ןעמוקעגייב ץלַא ןוא -- םיאנוש ןוא רענגעק

 ןמוזמ רעלָאד טנזיוט ייווצ ןיוש יז טָאה לטייב ריא ןיא ןוא טנזיוט קיצנַאוװצ

 ןטעביז ןפיוא זיא רעטכבילרַאפ ריא ןוא .,ןכיילגרַאפ ריא וצ ךיז ןעק רעוו .טלעג

 "רעטבילענ , ןייז ןופ החלצה רעד ףיוא קידנקוק תחנ ןופ .ןָא טײעוװק רע ,?מיה

 | | | .. ןענח ןביז ןוא תולעמ עלַא יד טימ

 -קַאדער בָאה ךיא ןעוו ,ןעוועג זיא ןבעל ןיימ ןיא טונימ עטסכעלקילג יד, =

 ."'ש"ַאפ , גנַאגרָאי ןטפלע םעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןבעגעגסױרַא ןוא טריט

 'רּפַא רעט6 ,טרָאד)

 רעמיטכייר עֶלַא ןגָאלשעגרַאפ רימ ןוא ןעמוקענ רימ וצ .טלָאװ רעצימע ןעוו,

 סיווענ ךיא טלָאװ ... "ש"ַאפ , רעד ןופ ןנָאזפָא ךיז לָאז ךיא ידכ טלעוו .רעד ןופ

 עדרעוו ַא רַאפ סָאװ :טנָאז רענייא יו ,גנוטכַארַאפ טימ םיא ןופ טרעקענּפָא ךיז
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 ןיימ ןיִא טגנירּפש ןוא טצנַאט סָאװ קילג םעד יבגל ןענַאילימ ענייד עלַא ןבָאה
 | ,(טרָאד) ."ןצרַאה

 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ "הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש , טשטנעב .י .ש
 "ש"ַאפ , יד .טלעג ןייק רַאפ טינ ןעמ טפיוקרַאפ עביל ַא ,תונווכ עטסלופ יד טימ ןוא
 -רעטנוא ץנַאנ ,ןיירַא טלַאפ רע ןוא .עטבילעג עטצעל ןוא עטשרע ןייז ןעוועג זיא
 ןעוו , :קידקֹוסּפ טרעוװו ןֹוא ,גנומיטש רעקידמירישה-ריש ַא ןיא קיניזטְסואווַאב
 ןטכַארַאפ ,זיוה ןייז ןופ ןנעמרַאפ ןצנַאג םעד עביל רַאפ ןבענקעװַא לָאז שטנעמ ַא
 | | ,(*"טבַארַאפ םיִא ןעמ טלָאװ

 -על ףיוא טקינייאראפ ,"ש"ַאפ , יד ןוא .י ,ש ,ייווצ יד טָא טָאה לרוג רעד |
 ןעגנוקָאלנָא ערעדנַא ןייק רַאפ ןוא טלעוו רעד ןיא טלעג ןייק רַאפ ןוא גנַאלנב
 רעקיטכיר ,טכַארטעג טלָאמעד רע טָאה ױזַא .ןדייש טינ ריא טימ ךיז רע טעוו
 .טליפעג

 -ניא עקידהוואג-ילעב יד ןזייוו ןעמ ףרַאד ,טלופרַאפ ןייז לָאז גיז רעד ידכ
 ןָאטפיוא ןיילַא ןעק .י .ש ןַא ,ןלַאוטקעלעטניא ענעסיררַאפ ךיז ייב יד ,ןטנעגילעט

 .ןזיײװַאב טנעקעג טינ ןבָאה תוחוכ עניימעגלַא ערעייז טימ עלַא ייז סָאװ ,סָאד |
 ןיא יז ףרַאד ןעמוק רעבָא ,טפירש-שדוח ַא ןבָאה עקַאט ףרַאד עמ ,טכערעג

 -עצ יד טָא ןוא ,ןדָאב ןופ רעקַאעצ ןקירעהעגייוװ ַא ךָאנ ןוא טייצ רעקיסַאּפ רעד
 -ןכָאװ ַא ןופ ָאקווד ןרעוו טריפענכרוד ףרַאד ,טעברַא-חרשכה יד סָא ,גנורעקַא
 ןיא ןײרַא טגנירד לוק סנעמעוו טפירש ַא ,ןסַאמ יד ֹוצ טרילעּפַא סָאו טפירש
 ןטרָאד ךיז טָאכעעצ ןוא רעצרעה ערעייז ןיא ןרעיוא יד ךרוד ןוא רעוא ערעייז
 ,סעיצַארעברעװװער עטסלופגנַאלק 'יד טימ

 ןכיורבעג ןוא טפירש-שדוח ַא ןבעגסיורַא ןעמענ טציא טעװ "ש"ַאפ , יד
 ןבענעגסיױרַא ןבָאה "ןטַארקַאטסירַא , יד סָאװ טפירש רענעי ןופ ןעמָאנ םעד עקַאט

 -רעד טמענ 1910 רַאונַאז שדוח ןופ ןכל .ןטלַאהנא טנעקעג טינ יז ןבָאה ייז ןֹוא
 יױזַא לָאמ יירד ןטפעה ,טַאמרָאפ ןשּפיה ַא ןיא "טפַאשלעזעג עיירפ , יד ןענייש
 ם-י .ש רעטנוא טפירש עיינ ַא ןוא ןעמַאנ רעטלַא ןַא .עקילָאמַא יד יו סיורג יד

 .עיצקַאדער

 ,טרַאװרעד יוװ רעסעב טייג ץלַא

 ,לַאנרושז םוצ ןטָארטענוצ ךָאנ ןיב ךיא רעדייא ,'צעד שדוח םעד ןיא,
 טנזיוט ויווצ רעביא ןוא רעלָאד טנזיוט ייווצ עגראק טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה
 ,(יַאמ רעט8 ,טרָאד) ."ןטנענָאבַא

 שרוח ןטשרע םעד ,ךיילנ ךיז טָאה ("טפַאשלעזעג עיירפ,, לַאנרֹושז רעד) רע,

 טָאה לַאנרושז רעשידיי ןייק סָאװ לָאצ ַא -- 'זקע טנזיוט טכַא ןיא טפיוקרַאפ

 זופ ךיא ןוא .וליפא טמיורטענ טינרָאנ ןוא טריפענסיוא טַאהעג טינ טלָאמעד

 (טרָאד) ,"טנידרַאפ , רשכ ןעוועג זיא לַאנרושז םעד ןופ גלָאפרעד רעד ןַא ,ןגָאז
 ,ןעועג ןיא ערעייז קעוװצ רעד ,ןבולק-"נ"פ, טעדנירגעג ךיז ןבָאה סע

 .ז יח םירישה ריש (*
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 ןבירשעגנָא "ג"פ,, רעמונ ןטפניפ ןיא טָאה .י .ש .גנודליבטסבלעז ,ךיז טייטשרַאפ

 .ןבולק עכלעזַא ןופ טייקכעלצוג ןוא טייקיטרעווסנשטניוו רעד ןגעוו לקיטרַא |
 .ןריזינַאגרָא וצ ךיז ףור ןקיכליה ןוא ןעמערַאװ ַא טימ רענעייל יד וצ ךיז טדנעוו רע

 ןענייז ,ליצ ןסיוועג ןייא ןופ טלעזַאב ןשטנעמ טרעדנוה קיצעביז ןוא ףניפ,

 -ַאב ןוא קיטכיר רָאנ טרעוו רע ןעוו ,ןצַאשוצּפָא טינרָאג זיא סע סָאװ ,חוכ ַא

 רַאבליפ ןכַאמ וצ טייצ יד טמוק סע זַא ,ןעקנעד רימ ןוא .טעדנעוורַאפ קיניזטסואוו

 ןבָאה רימ לייוו ,בייהנֶא ןופ ךיילג ןָאט טנַאקעג טינ סע ןבָאה רימ .חוכ םעד טָא

 ןוא ,סע רימ ןסייו טציא .חוכ רעזדנוא זיא סע סיורג יװ טסואוועג טינ ךָאד

 ןרָאלרַאפ ךָאד רע ןעק טינַא ,ןָאטוצפיוא סעּפע הוכ םעד ןכַאמ וצ קיטיינ זיא סע

 | .טייקיטעטמוא ןופ ןרעוו טריזילַארַאּפ ןוא ןייג

 רענייא רעבָא .רניירפ ךס ַא ,רענעייל ךכ ַא טָאה "טפַאשלעזעג עיירפ יד ,
 .רעייז טָאה רעבירעד ןוא טייזעצ ןוא טייײרּפשעצ ןענייז יז ,ןטייווצ ןופ טינ טסייוו

 ןקינייארַאפ תוחוכ עטיירּפשעצ עקיזָאד יד ןעוו ,רעבָא יו .עדרעוו עּפַאנק ַא טכַארק

 ַא ךיילג ךיז ןופ ןפַאש ייז זַא ,רָאלק ךיילג טינ ןעד סע זיא ?ךיז ןריזינַאגרָא ,דיז

 ,"ג"פ , טנויוט ריפ דלַאב רימ ןפיוקרַאפ ןייֵלַא קרָאי-וינ ןיא ? טפארק עסיורג

 םעד ןצַאשוצּפָא ט;קיװטנַא נונענ קיטסייג ןיוש ןענייז ןשטנעמ טנזיוט ריפ ח"ד

 ןעניפעג ןשטנעמ טנזיוט ריפ יד טָא ןעוו יוװ ;לַאנרושז ןטסנרע-תמא ןַא ןופ טרעוו

 זיא ,ןגארפ-סנבעל עקיטכיוו ענעדישרַאפ רעביא ןדערוצנעמַאזוצ ךיז יו לטימ ַא

 םעד ףיוא סולפנייא רעייז ןליפ ןכַאמ דלַאב ןזומ ייז זַא ,רָאלק טינ ןעד סע

 .(="?ןבעל ןכעלטנפע

 תורוש 46 וצ ז"ז 1084 טגָאמרַאפ "ג"פ , רעד ןופ גנַאנרָאי רעטשרע רעד

 יד ןשיוװצ .רענעבילקענּפָא ןטָארעג ַא ןוא לַאירעטַאמ-ןעייל ךס ַא ,;טייז ַא ןיא

 ,ןרָאק ,מ ,ןויבצ ,ןיוועל ,9 ,גרובזנינ .א ר"ד ,ץנַארק ,פ רימ ןעעז רעטעברַאטימ

 יד ןשיווצ .ערעדנַא ןוא שטיוורוה קיזייא קחצי ,ווָארַאטָאלַאז ר"ד ,סיוש םייח

 .ערעדנַא ןוא ןיסעל .א ,טַאלבנזיור .ה ,שאוהי --- רעטכיד

 ןייק טינ זיא רעביירש יד ןופ ןעמענ יד ןופ ןעז וצ סע יוװ לַאנרושז רעד

 זיא אפונ "ש"ַאפ , יד יו שירערעלקפיוא טיירב זיא רע ,רעקידננוטכירנייא רעגנע

 -רוטלוק ןייז ןופ ךייה רעסיוועג ַא ףיוא טייטש רע .םויח-דע זיא ןוא ןעוועג סע

 .עבַאנפיוא רעשירעגנערט
 .לַאנרושז ןופ גנוצַאשּפָא עקיטייזנייא-רָאנ ַא טיג ןַאהַאק ףסוי ||

 .לַאנרושז םעד ןיא ןיקסווָאנַאי רע טהלעווַאב ךָאנ ןייטשרַאפ רעזדנוא טיול

 רדסכ ןביירש ןייז ןיא ךיז ?טעּפעשט , רע .סָאמ רעטּפַאכעגרעביא ןַא ןיא ןיוש

 רָאג סױרַא סע טזייוו רע ,ןייז טכערעגמוא ןייז ןיא קידװעטנָאק קרַאטש זיא ןוא

 רעיפלעדַאליפ םעד רַאפ םיחבש ןייק טשינ טעװעלַאשז רע ןעוו ,ויטַארטסנַאמעד וצ

 יבנל לטפירש ןשלננוי םעד טָא טימ ךיז טסיירג ןוא יטייהירפ טא טיורב  ?טעיב
 .?ש"אפ , רעד

 5 ו 6

 .8445 'ז ,1910 ,"ג"פ, ,י .48 (*
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 םעד ףיֹוא לָאז רענעייפ רעד ידכ גנוניימ ןייז ןעננערב ֹוצ יאדכ זיא סע |

 יו ןוא ןיקסװָאנַאי טלדנַאהַאב טָאה'מ יוװ ,ךעלרעּפמײשַאב ןעז ליּפשייב ןקיזָאד

 : .ןעוטפיוא ענייז טצעשעג טָאה ןעמ גנירג

 ז"ז 06 וצ ..,טאטשענסיוא ךייר ןוא סיורג ןעוועג זיא לַאנרושז רעד,-

 רעדַא ,"?טֿפַאשלעזעג עיירפ , עקילָאמַא יד יוװ סיורג יױזַא לָאמ יירד ,-עמונ ַא ןיא

 ןצנַאג ןיא טלדנַאהַאב ןרעוו ןעמעלבָארּפ עשיטסיכרַאנַא רעבָא .?טרָאװ עיירפ סָאד , .

 םניקטָאּפָארק: ."טרָאוװ עיירפ סָאד , ןרעמונ ייווצ יד ןיא יו רעקינייוו גנַאנרָאי

 ןבעג וצ ןעננוצעזרָאפ ןיא טקורדעג טרעוו ?עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ עסיורג

 ,ןילַא טרָאד ריא טניפעג רעטייוו .גנוברַאפַאב רעשיטסיכרַאנַא ןַא לַאנרושז םעד

 .גרובזניג ר"ד ,ץנַארק פיליפ ,קיזייא קחצי ןופ סעירעפ עצנַאג ,טליװ ריא סָאװ

 ץלַא .שדוח ןופ ןשינעעשענ יד רעביא ןקילברעביא ענעמואוושעצ ערעדנַא ןֹוא

 - .םזיכרַאנַא טשינ רָאנ ,טליוו ריא סָאװ

 ןעננוצעזרָאפ יירד ןיא ןעלקיטרַא עירעס עצרוק ַא -- ָאד זיא םַאנסיוא ןַא
 .(*"םזיכרַאנַא ןופ עיצולָאװע יד , לּפעק םעד רעטנוא ןיוועל ,9 ןופ

 ,ןַאכ ןועיצירּפַאק םענעי קרַאטש טנָאמרעד רעקיטירק רעד זַא ,טנייש רימ

 -עורָאפ םיא טָאה עמ זַא ,קיטשירפ ןעגנַאלרעד םיא לָאז ןעמ ןטעבעג טָאה סָאװ

 ןטימ טלקַאשעג רע טָאה --- ,ךלימ ןוא זעק ,רעטוּפ טימ ךעלעמעז רֶאַּפ ַא טנייל

 ,ךלימ טימ עשַאק טניילעגרָאפ םיא ןעמ טָאה .רע ?ליוװ סָאד טשינ ,טשינ ףיוא ּפָאק

 .קיטשירפ ליוו רע ! סָאד טשינ ,ןיינ -- ?עקטַאימס , ןיא רעייא רַאּפ ַא ,ָאַאקַאק

 | .שממ לעוּפב קיטשירפ םעד טרענַאב רע

 ןרָאק .מ ןופ לקיט-ַא םעד טשינ טעז רע ."םזיכרַאנַא, לי ןַאהַאק ףסֹוי

 34 ז") ?ךיירקנַארפ ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא ענרעדָאמ יד, לּפעק ןרעטנוא

 "ןבעל ןלַאיצָאס םעד ןיא ןעננובערטש ענרעדָאמ , לקיטרַא ריא טינ ךיוא (684
 = טביירש סָאװ ןגעו הנשה א ןבָאה לָאז רענעייל רעד ידכ .(1018-1006 ז"זו

 ;לקיטרַא ןטייווצ ריא ןופ ןגוצסיוא עכעלטע ןעננערב רימ ןלעוו ןרָאק |

 טפנוקוצ רעזָאלטַאטש ַא ןופ ףירנַאב רעד זיא קירוצ גנַאל טשינרָאנ ךָאנ,

 רעבירעד ןנעמ ןטסיכרַאנַא יד ...ןטסיכרַאנַא ןיולב ןופ ןנעמרַאפ סָאד ןעוועג

 זַא ,קידנטּפױהַאב תועט ןייק טכַאמעג טשינ ןבָאה ייז ןזַא ,ןנָאז טייקרעכיז טימ

 ."ןייֵלַא עיצולָאװע .רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ טנכייצעגנָא ,גנוטכיר ַא ןיא ןעייג ייז

 .(1006 'ז)

 -יוׁשנֶא יד ןיא ןעגנורדעגניירַא טָאה סע סרעזדנוא ?פיוו ןעז ןלעװ רימ ,

 יד ןיא ךיז טקרעמ סע סעשיטסיכרַאנַא ?םיוו ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ ןעגנוא

 ךיז ןפור וצ ןענַאטשַאב טשינ רעכיז ןטלָאװ סָאו ,עכלעזַא ןופ וליפא ןטכיזנָא

 .(1018 'ז) ". ..ןגָאלקַאב וצ ךיז סָאװ טינ ןבָאה רימ ,ןיינ .ןטסיכרַאנַא

 -עבָא ,ןעלקיטרַא סניוועל רעסיוא .םזיכרַאנַא ןנעוו סעּפע ןַארַאֿפ זיא ןכל ||

 ,ןרעו טקיטעזעג טינ ץֹלַא ךָאנ ןעק "הוואת-םזיכרַאנַאה סנַאהַאק ףסוי ביוא

 .266 יז ,ב"מ ,(ַאהַאק ףסוי (*
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 .(29-919 ז"ז) "םזירַאטילימײטנַא , לקיטרַא סנַאיגרָא .ק ףיוא ןזייוונַא רימ ןלעוו

 טלעטש ןוא סעידָאטירעט ןופ עגַארפ יד רע טרירַאב ?קיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא

 יד ןופ ןצענערג עשהכולמ יד ןפַאשּפָא ןופ גנורעדָאפ עשיטסיכרַאנַא יד סיוא

 עינָאלָאעדיא רעדָא ?םזימסָאק , ןפורעג ןבָאה (ןידרָאג רעדירב) רימ סָאװ ,רעדנעל

 טיט אס אה .(=*?טַאילַאירָאטירעטסקע ןופ

 ךיוא .ןעשטינ ןוא ןרענריטש ןגעוו ןעלקיטרַא ָאד ךיוא ןענייז ג"פ רעד ןיא

 ןופ טכיל ןיא ןטַאטנעטַא , ןעמָאנ ןרעטנוא בקעי-ןב ןופ רָארעט ןנעוו ?קיטרַא ןַא

 א יי יי .(67-760 ז"ז) "עטכישעג רעד

 גנולדנַאהּפֶא ןַא ,ןָאזלכימ .מ ןוֿפ לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייווצ ןגעוו ֿ?קיטרַא ןַא

 ז"ז) "ןביולגמוא ןוא ןביולג, ןעמָאנ ןרעטנוא םיוש םייח ןופ עינילער ןגעוו

 - רעד .ןעייסע עטנַאסערעטניא ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא 8 ז"ז ;48

 46 ןופ ףיױלרַאפ םעד ךָאֹנ ,טנייה וליפא ס סָאװ ףָאטשנעייל טגָאמרַאפ לַאנרושז

 זיא ןושל סָאד ןזיולב .רענעייל ןטנעגילעטניא ןַא ןבעג וצ סָאװ רע טָאה ,רָאי

 זיא שידיי , רָאטקַאדער םעד ןופ דלוש יד טינ זיא סָאד רעבָא טרעטלערַאפ ?סיב ַא

 ,טייצ רענעי טניז סיורָאפ ןזיירּפש ליימנביז טימ קעוװַא

 טבעלעג טינ יז טָאה טפירש רעד ןופ תולעמ עֶלַא יד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא

 .ןרָאװעג קלתסנ יז זיא בלַאה ַא ןוא רָאי ַא ךָאנ ,םישדח י"ח ןופ רעגנעפ

 יד ןופ לָאצ יד ,דיירסיוא ןייז טָאה טיוט רעדעי ? טיוט ריא ןופ תוביס יד

 ןטשרע ןופ ףוס םוצ ,טנזיוט טכַא ןעוועג ןענייז בייהנָא םוצ .ןלַאפעג זיא רענעייפ

 ,טנזיוט סקעז זיולב ןבילבעג ןענייז רָאי

 גנורעלקרעד ַא טכוז רע .לַאפּפָא רעד טָא טסירדרַאּפ ,.י .ש ,רָאטקַאדער םעד

 טניפעג רע זַא ,טעמכ ,רעבָא ,טכוז דע .רענעייל טרילרַאפ לַאנרושז רעד סָאוו רַאֿפ

 | 0 .טינ

 | .ןטָארעג טינ ךיוא ןענייז "ג"פ , ןופ ןבולק יד

 .טסייג ןיא טינ רעבָא ,ןעמָאנ ןיא רָאנ סע ןענייז "ןבולק-"ג"פ , בור' ס ,

 ױזַא ייז ןעייטשרַאפ ךס ַא ןוא ,עבַאנפיוא רעייז ןופ ףירגַאב ןּפאנק ַא ןבָאה ייז

 ."עבַאנסיוא רעקיזָאד רעד וצ פליה ַא יװ ,גנורעטש ַא רעמ ןענייז ייז זַא ,ריױּפַאק

 | .(1080 יז ,"ג"פ,}
 ןעגנולדנַאהּפָא עטסנרע ןגירק ןופ טייקירעווש יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד

 סע ,רוציקב .ןדנַאטשנגעק עלערוטלוק-ןיײמעגלַא ןוא עשיטילָאּפ-לַאיצַאס ןנעוו

 וליפא ןעוו ,עיצידורע רעטיירב ַא טימ רעטעברַאטימ עטבַאנַאב טלעפעגסיוא ןבָאה

 זיא .י .ש .סַאּפ ןשיטסיכרַאנַא ןייק טרעדָאפענ טינ ייז ייב טָאה רָאטקַאדער רעד

 ובא ,ךעלזיילק ןוא םירדח עלַאקידַאר עֶלַא ןופ רעביירש ןריברעוו וצ טיירג ןעוועג

 ,ןגָאז וצ יו ןסיוו ןוא ןגָאז וצ סָאװ ןבָאה .ןלָאז ייז

 ןבענפיוא זופ ןטַאנָאמ ריפ עטצעל יד ןיא טכַארטעג ןבָאה רימ ןעוו ןוא,

 1909 ,20:16 זיז ,"תולג ןיא ןוי יד וצ הליגמ ַא, ,ןידרָאג רעדירב (*

 יב ר .עגליוו



 919 | ןכַאש ןא ןפמעס ,ןבעל ןייז -- יטסװָאנַשי .ש

 ײלרעלַא ןַײא קחוד ןקרַאטש םעד בילוצ ךעלכעזטּפיױה ןעוועג סע זיא ,לַאנרושז םעד
 תמא ןַא ןבענסיורַא ןענעק לאז עמ זַא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןטפערק עקיטסייג
 יב | (בחפ ז ,טרָאד) ."לַאנרושז ןכיירטסיינ-תמא ןַא ,ןטוג

 סָאװ ,שטגעמ ּפיט ַא ןעוועג ז * רע ."ג"פ , יד טלעטשענּפָא טָאה .י .ש ,ללֵכה
 .א ןעװעג רע ןיא טכיזניה רעד ןיא ,טעטילַאיַאל ןייז ןלייט טנעקעג טינ טָאה
 ןוא בייל טימ ןבענרעביא טזומעג ךיז טָאה רע ,"טסיטּפירקסָאנַאמ , א ,טסינָאמ
 רָאג זיב םיא טָאה יז ןוא "ש"ַאפ , יד טַאהעג טָאה רע .טפירש ןייא וצ עו
 .טנעמעלע םענעגייא ןיא ,םייה רעד ןיא ךיז ייב ןעוועג רע זיא ריא ייב .טקידירּפַאב
 ןיילַא ןעק רע .טינ קילגמוא ןייק ךיוא זיא --- רעטעברַאטימ ןייק ןעוועג םינ ןענייז
 .ןעמיגווַאדװעסּפ ענעדיישרַאפ רעטנוא ןליפסיוא יז טעוו רע ,לטעטש ןייז ןײטשַאב
 יב .ןזייװַאב טנעקע ג טינ ןטייקשחירב עכלעזא רע טָאה "ג"פ , רעד ןיא

 ןוא טּפירש-שדוח ןייק רַאּפ טינ טגיוטעגסיוא ךיז .י .ש טָאה ןיימעגלַא ןיא
 ַא ןוא ךיוה וצ ןעוועג זיא לַאנדושז-שדוח ַא .גנוטייצ רעכילגעט ןייק רַאפ םינ
 טלקיװטנַא ןעוועג ןענייז םיא ייב ,"עווָאסַאב , וצ ,קירעדינ וצ ןעוועג זיא ?טעזַאג ,
 י | ,רענעט עלעטימ יד אקווד

 רַאפ ןענופעג טשינ ךיא בָא ...טַאהעג ךיא בָאה ?ש"ַאּפ , יד יװ יױזַאָ,
 רעד ןופ גנוטלַאהפיוא רעד רַאפ גנוגנערטשנָא .עטסדנימ יד ןכַאמ וצ 'קיטיינ-
 ןכַאמ וצ קיטיינ רַאפ קידנטלַאה טינ ,ןבראטש טזָאלעג ריא בָאה ךיא ןוא "נ"פ}
 היה ,(ינוי רעט7 ,טרָאד) ."ריא ךָאנ דּפסה ןקירעהעג ַא וליפא

 .חי

 ראטנוב ןייק טינ רעבָא רענַאיצולָאװער

 יד טריד ןנַאגַאּפָארּפ טָאה רע .עיצולָאװער ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא .י .ש
 סע וואו טרָאד .עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעקידנעמוקנָא רעד ןופ עעדיא עסיורג
 ךעלנעמ רָאנ סָאװ ץלַא ןָאט ןעמ ףרַאד ,עיצַאוטיס ערענָאיצולָאװער ַא ןַארַאפ זיא
 ריא ןרענייטש ,גנירדניירַא ריא ןפיטרַאפ ןוא ,גנַאנ ריא ןרעלענשרַאפ וצ ידכב
 זסיוא רעקינייו טינ ןעוועג רע זיא טייצ רענעגייא .רעד וצ רעבָא .טײקטגַאוװעג
 טעוועֶליִצעג ןענייז סָאװ ,ןסעצסקע עשירַאטנוב ,ןטַאטדלַאװעג םתס ןגעק ןכָארּפשעג
 ,שימָאנָאקע יצ ,שיטילָאּפ יצ ,עטלעטשעג"ךיוה ןיא ןוא ןטלַאטשנַא עבעלרנייפ ןיא
 .ןענָאזרעּפ

 רעשיסור - רעד טימ טריזידאדילָאפ סעיצאוורעזער ענייק ןָא ךיז טָאה רע
 !ענייז סָאװ ןטקַא עשיטסירָארעט יד טימ וליפא ,ןזַאפ עריא עלַא ןיא עיצולָאװער
 יי .ןרָאװעג ןעגנַאנַאב טרָאד

 רעדירב יד ןציטש -י נָאיצולַאװער רענַאקיסקעמ יד ןפלעה ןעזעג טָאה רע
 -ע .גנואיײרּפַאב רעייז רַאפ טריטיגַא טָאה רע .ןָאנַאמ ָאדרַאקיר ןוא עקירנע
 טָאה רע ,רעדירב ַארָאמַאנקַאמ יד ףיוא טכַארבענפיוא קרַאטש ןעוועג ,רעבָא ,,זיא
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 ןייק ןבָאה סָאװ ,ןטַאטדלַאװעג ןגעק עיצַאטינַא רַאפ טכירעג רעייז טצונענסיוא

 וצ םכַארבעג טלָאװ סָאװ גנונעװַאב עקיגוצסיורג ַא ןפורוצסורַא ןטכיזסווא

 .לעטשנייא ןקידנריטסיזקע םעד ןֹופ שינערעקרעביא רעלופ א

 ןעגנערבסױרַא ןפוא ןטסנטָארעג ןפיוא רימ ןענעק ןלַאפ ייווצ יד טָא ףיוא =

 .קיטקַאט רעשיטסיכרַאנַא רערענָאיצולָאװער ףיוא קוק סיקסווָאנַאי .ש יונעג

 רעד ןופ עדייבעג יד ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא 0 רעבָאטקָא ןט1 םעד =

 רעטעברַא קיצנַאװצ ןוא ןייא ."סמײטיסעלעשזדנַא'סָאל , גנוטייצ רעדענָאיצקַאערג

 .ןרָאװעג טעגרהעג ןענייז ץַאלּפ םעד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז סָאוװ

 "קַאמ רעדירב יד .טנַאקַאב טינ יונעג ןענייז סיירפיוא םעד ןֹופ תוביס יד

 טריזילַאיצעּפס ךיז ןבָאה סקַא-סיירפיוא םעד טריפעגכרוד ןבָאה סָא ,סָארָאמַאנ

 טגעלפ עמ ,טקישעג רעייז לָאמ עלַא ןָאט סע ןנעלפ ייז ,טעברַא טרָאס םעד טָא ןיא

 ,ןרָאװעג טכיורבעג זיא עשירעכערבקיירטס ,טעבראבעקס ואוו ןינב ַא ןסיירפיוא

 יי .ןטסולרַאפ-סנבעל ןָא ןעגנַאנענּפָא סע ןיא לָאמ עלַא ןוא

 טָאה יז .סנָאינוי-רעטעברַא יד ןגעק ןעוועג זיא ?סמייטדַא"ל , גנוטייצ יד

 װי ַא ואוו ,סעלעשזדנַא-סָאל טָאטש רעד ףיוא גנוקריוו עטכעלש ַא טביאעגסיוא

 םָאה בצמ רעסעלעשזדנַא סָאל רעד .טעברַא ןייק ןגירק טנעקענ טינ טָאה ןַאמנָאינ

 רעבעגסטעברַא רעקסירפ יד .ָאקסיצנַארפיזַאס ףיוא סולפנייא ןטכעלש א טַָאהעג

 זַא"ל, רעד יוװ ױזַא .םיטַאבעלַאב רעסעלעשזדנַא-סָאל יד ףיוא טקוקרַאפ ךיז ןבָאה

 רעד ןיא גנירדניירַא רעייז ןזָאלעגוצ טינ ןוא סנָאינוי יד טפמעקַאב טָאה "סמייט

 ,ןענרעלוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןיא ,טננעג-ַא"ל רעצנַאג רעד ןופ עירטסודניא

 רעד .רָאטקַאדער ןוא רעטלַאװרַאפ ,רעמיטנגייא-סגנוטייצ יד ןקערשנָא ,רעקיטכיר

 ןבָאה סָאװ רעטעברַא יד רעדייא ,ירפ וצ ?סיב ַא ןעמוקעגרָאפ רעבָא זיא םיירפיוא

 .עדייבעג יד ןזָאלרַאפ ןבָאה ןענופעג טרָאד ךיז

 ןוא רעשיאייצילָאּפ רעד טָאה .קידמיואמ ןעוועג זיא סנבעל ןיא זיירּפ רעד

 .רעכערברַאפ יד ןכוזוצסיוא טסנרע ץנַאג ךיז ןָאטעג םענ ַא טַארַאּפַא-װיטקעטעד

 -םיוא ןעמ טָאה .ןביילב טינ תודוס ןייק לָאז סע ןרָאװשעג ןבָאה דרע ןוא למיה

 רעדירב יד ןופ ןרָאװעג ןָאטעג זיא טעברַא עסואימ ?קיטש סָאד טָא זַא ןענופעג

 "וי רעטעברַאנזייא עיצקורטסנַאק , רעד ןענַאטשעג ןיא ייז רעטניה ,ָארָאמַאנקַאמ

 .עיצַארעדעּפ-טעברַא רענַאקירעמַא , רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,"ןָאינ

 יד ןעמונעגרעביא טָאה עיצַארעדעּפ יד .טריטסערַא ןעמ טָאה סָארָאמַאנקַאמ יד

 -ַאב םעד טלעטשעגנָא טָאה עמ .רעדירב ייווצ עטריטסערַא יד ןופ גנוקידייטרַאפ

 | .(1988-1887) ואראד סנערַאלק טַאקָאװדַא ןטמיד

 ןרָאלק ַא טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ טנעקעג טינ טָאה ,םינּפה ,ואראד

 ןוא ןטנעילק ענייז טימ טרערעגרעביא רע טָאה .עקידנוש יד ןקידייטרַאפ ןסיוועג

 ףיוא קידנעמענ ,רעגייטש ַאזַא ףיוא .ךיז ןייז-הדומ ףיוא ןעגנַאנעגנייא ןענייז ייז

 ןלָאז רעריפדןָאינוי .רעייז זַא ןטיהרַאפ טלָאװעג ייז ןבָאה דלוש עצנַאג יד ךיז

 : ,גנוקידלושַאב רעד וצ ןרעוו טלטייקעגוצ טינ

 טיירג ןעוועג ןיא עקירעמַא ןופ גנוגעווַאב-רעטעברַא עטריזינַאגרַא עצנַאנ יד
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 ףיוא ןַא טביולגעג ןבָאה עלַא .דעדירב עטקיטכעדרַאפ יד רַאפ ןלטשוצנייא ךיז
 ַאזַא ! עיסעפנאק ַאזַא גנולצולּפ ןוא ,לובלב רעניימעג ַא ןרָאװעג טכַאמעג ןיא ייז
 -עװַאב רעטעברַא עצנַאג יד טלסיירטעגפיוא טָאה סע .גנושאררעביא עפעלרעדיוש
 ,ןטנוא ןטספיט םעד זיב ןביוא ןופ גנוג

 -ַאר רעצנַאנ רעד יוװ ,רע ןעוו ,עיסעפנָאק רעד רַאפ טביירש .י ,ש סָאװ טָא
 -ָאווָארפ ?קיטש ַא ןעוועג זיא סיירפיוא רעד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ,םלוע רעלַאקיד
 ;טעברַא עשירָאטַאק

 -עשזדנַא:סָאל ןיא סָאװטע טריסַאּפ טָאה טַאנָאמ םעד טָא ןופ גנַאפנָא ןיא, |
 ןטַאדידנַאק ןעוועג ןשטנעמ עליפ ןיוש ןטלָאװ קירוצ רָאי 29 טימ סָאװ רַאפ ,סעל
 ןעוועג ןטלָאװ ייז שטָאכ ,הילת רעד ףיוא רעדָא "ריעשט ןשירטקעלע , םעד ףיוא
 טנכערַאב ,ןטסיכרַאנַא רעגַאקיש יד יוװ רעדָא ,רענעייל ,ריא יו קידלוש ליפ יֹוזַא
 ,עיזָאלּפסקע ןַא טריסַאּפ "סמייט , סעלעשזדנַא-סָאל ןֹופ עדייבעג רעד ןיא ,רָאג
 ..טייטעג ןרעװ ןשטנעמ עליפ ןוא ..,עדייבעג עצנַאג יד טעטכינרַאֿפ עכלעוו
 -רָאפ רָאנ ךיז ריא טנעק ,קירוצ קיצנַאװצ רָאי ַא טימ הלילח טריסַאּפ סָאד ןעוו
 רעטעברַא ןייא ןעועג טציא ןעד טלָאװ ?ןעמוקעגרָאפ טלָאװ סע סָאװ ,ןלעטש
 קילג םוצ ..,.? טריטסערַא ןעוועג טינ טלָאװ סָאװ סעלעשזדנַא-סָאל ןיא רעריפ
 ..1910 ןיא סע ,רעטעּפש רָאי 24 טימ זיא סע 1880 רעמ טינ ןיוש סע זיא רעבָא
 טימ ןלעטשנדירפוצ טזומעג ךיז טָאה סעלעשזדנַא-סָאל ןיא לדניזעג עקיטולב יד
 טסעפ ןבילבעג ןענייז רעפמעק-רעטעברַא יד ןֹופ ןעייר יד .שינעצירק-ןייצ ןייז
 טרעװ ףמַאק רעד ןוא ,..קינַאּפ ןופ געט רָאֹּפ יד ןיא וליפא ןסָאלשעג ןוא
 | -  .(*"רעטייוו קיטסול טריפעגנָא

 :עיסעפנָאק רעד ךָאנ טביירש .י ,ש סָאװ טָא
 (גנודנעש) עשזַאמַאלב רעטסכעלקערש רעד רַאפ טכַארטַאב סע בָאה ךיא,

 ,ריא רַאפ ּפַאלק טיוט ַא טושּפ רַאפ ,ןיינ .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעצנַאנ רעד רַאפ
 ,םעד ןופ דוס ןייק טכַאמעג טינ בָאה ךיא ,זיא רעניימ רעגייטש רעד יװ ןוא
 ,"ש"ַאפ; רעד ךרוד טגָאזעגסױרַא רָאלק סע בָאה ךיא .טליפעג בָאה ךיא יו
 .(ינוי ןט21 ,טרָאד) "ןרָאצ ןצנַאג ןיימ ייז ףיוא קידנסיגסיוא

 ךיוא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא טַאחעג ערעפא ַארָאמַאנקַאמ יד טָאה ךָאד דעבָא,
 רַאפ ,יד רַאפ עיצקעל עטוג א ןעוװעג ןיא יז סָאװ ,םעד טםימ טייז עטוג ריא
 ןיוש ייז ןבָאה ָאד .סעקילייה סָאװטע טניימעג טָאה טַאטדלַאװעג עדעי ןעמעוו
 ,ןטַאטדלאװעג ןבעג ןעק סע סָאד ןבענוצ טזומעג ןוא טַאהעג םינ הרירב ןייק
 -רַאפ טינ ךעלריטַאנ בָאה ךיא ,ןעמַאדרַאפ יװ טינ שרעדנַא ראג ןעק עמ עכלעוו
 ךיא ןוא "ש"ַאפ , רעד ןיא עיצקעל עקיזָאד יד קרַאטש ץנַאנ ןענָאטַאב וצ טלעפ
 ףיוא וליפא גנוקריוו עמַאזלייה רעייז ַא טַאהעג טָאה'ס זַא ,ןעלכיימש רימ ליוו
 | (טרָאד) ."רעקיטַאנַאפ-טלַאװעג עטסקרַאטש ערעזדנוא

 ןלעטשקעווא רימ ןלעוו גנולדנַאה רעייז ןוא ָארָאמַאנקַאמ רעדירב יד ןגעק

 .1910 ,92/991 ז"ז ,"טפאשלעזעג עײרפ יד, .י .ש (*5
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 -עט ערענָאיצולָאװער רעייז ןגעוו ןביירש ס-.י .ש ןריטיצ ןוא ןָאנַאמ רעדירב יד

 .עיצולָאװער רענַאקיסקעמ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב רעייז ,ןטייקיט

 ,סַארָאמַאנקַאמ יד טלדַאטעג טָאה סָאװ ,ן-י .ש ןופ ןעּפ ֹוד סָאװ טָא - |

 י | | :טביירש

 ירַאפ טינ ךיז רָאט ."ש"ַאפ , יד זַא ןסָאלשַאב בָאה ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא;

 ןסיורג םעד ןיא . , .עקיסקעמ ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד וצ עװערַאּפי ןטלַאה

 ץלַא ןָאט ןזומ רימ ןוא סנטייוו ןופ ןייטש טינ רימ ןרָאט טייהיירפ רַאֿפ ףמַאק

 רעקיטכיר רעד טימ םלוע רעזדנוא ןכַאמ וצ טנַאקַאב ידכ ,רָאנ ןענעק רימ סָאװ

 רענַאקיסקעמ יד ןפלעה ךעלנעמ יוװ טייוו ױזַא עקַאט ןַאד ןוא ,עקיסקעמ ןיא עגַאל

 עקירעמַא ןופ ןבָאה ןוא עקיסקעמ ןזָאלרַאפ טזומעג ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיצולַאװער

 יז ןופ ליפ . . .רעייפ ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ רעד וצ ןפלאהעג

 גנַאל ןרָאו רַאפ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ןָאנַאמ רעדירב יד יװ

 וָאג ַא ןביוהעגנָא רעבירעד בָאה ךיא ...שינעגנעפעג ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג

 - | ר .(ילוי רעטפ ,טרָאד) .?עיצַאטינַא עטיירב

 ,גנוגעװַאב-ןסַאמ ַא רַאפ ןעוועג זיא רע .רענָאיצולָאװער ַא ןעוועג זיא יש |

 / ...פעקציה-םידיחי ןופ ?טייקשידלעה , רעשיטַאמעלבָארּפ רעד רַאפ טינ רעּבָא

 .טי

 ןרָאי-המחלמ יד

 דנַאלסור טרעלקרעד דנַאלשטייד טָאה 1914 טסוניוא ןיא גָאט ןטשרע םעד

 טרעקַאלפעג טָאה ןוא ,ןדנוצעגנָא ךיז טָאה הפירש-טלעוו עטשרע יד ןוא גירק

 י ,1918 'ווָאנ ןטפלע םעד זיב טעהפרשעג ןוא

 ןטסיכרַאנַא יד ןופ ןעייר יד ןיא גנולמוטעצ ןוא ננושאררעביא עטסערג יד

 ןטָארטעגסױרַא זיא רע .המחלמ רעד וצ גנולעטש סניקטָאּפָארק ןפורעגסױרַא טָאה

 וצ ידכ המחלמ ןיא ןייג וצ ןלַאקידַאר יד ןפורעג טָאה ןוא דנַאלשטייד ןגעק

 ןופ טייהיירפ יד ןקידייטרַאפ ןוא םזירַאטילימ ןשטייד ןכעלרעפעג םעד ןפמעקַאב

 | .עינַאטירב ןוא ךיירקנַארפ

 -ָארק .פ טימ טריזימעלָאּפ קיטפעה "ש"ַאפ , רעד ןיא טָאה יקסװָאנַאי .ש

 ערעדנַא טימ ,המחלמ רעד ןגעק ןכָארּפשעגסיױא ןעוועג זיא ,י ,ש .ןעניקטָאּפ

 ןלַאקידַאר עשיסור יד ןופ לייט רעשּפיה ַא יװ ןוא ןדיי עשיסור עלַא יו ,רעטרעוו

 ןעמָארנַאּפ טכַאמעג טָאה סָאװ ,דנַאלסור עשירַאצ יד זַא רַאפרעד ןעוועג רע זיא

 "יװָאש ןטסדליו םעד טגעלפעג םורַא ױזַא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא
 עקיטולב יד ןופ ןָארט ןקידנעלקַאװ םעד ןטלַאהעגרעטנוא ןֹוא דנַאל ןיא םזינ
 ַא ןבעג טעוװ טנָארפ ןפיוא הלּפמ ַא זיולב ?ייוו ,הלּפמ ַא ןּפַאב לָאז ,סװָאנַאמָאר

 רעד ןופ ךָאי םעד ןכערבעצ וצ דנַאל ןיא תוחוכ עוויסערגָארּפ יד טייקכעלגעמ
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 ןטלַאה סװָאנַאמָאר יד עכלעוו ןיא ןטייק עינַאריט יד ןסיירעצ ,גנושרעהטסבלעז

 יא טרעדנוה יירד ןיוש דנַאלסור ןופ ןטפַאשרעקלעפ יד טדימשענ

 ןעוועג זיא .ךיירקנַארפ ןגעק דנַאלשטייד רַאפ ןעוועג טינ זיא .י .ש
 עגַאלרעדינ ַא א א טרַאגעג טָאה רע .דנַאלסור רעשירַאצ רעד ןגעק ןכָארּפשעגסױא
 ,דנַאלסור ןיא עינַאריט רעד רַאפ

 -סיוא ןעוועג ןענייז ,ןדיי ,ןלַאקידַאר טינ ןוא ןלַאקידַאר עשידיי ה'ד עֶלַא רימ |
 ןבָאה רימ .ןרעו טרעטעמשעצ לָאז טכַאמ עשיסור יד זַא ,רַאפרעד ןכָארּפשעג

 ןוא םזירַאצ ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ױזַא יװ לטימ ןוא געוו רעדנַא ןייק ןעזעג טינ
 וי | .םזינַאגילוכ ןשהאמ-ץרַאװש ןשידיייטנַא
 ייב .ליפעג רעד טָא ןוא גנוגייצרעביא יד טָא טקריוועג טָאה ן-י .ש ןיא |

 .םזיטָאּפסעד ןשיסור ןופ לַאפכרֹוד רעד -- ןענַאטשעג זיא ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא םיא
 ןלָאצַאב ייז ןלָאז זיא --- דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ןדייל ןלעוו םעד ךרוד ם סָאװ ,יִא
 יד ךיז טימ רָאֿפ טלעטש סָאװ ,םזירַאצ ןטימ תחאדדי ןכַאמ רעייז רַאפ זיירּפ םעד

 ,טלעוו רעשיטילָאּפ רעד ןיא טפַארק עטסרענַאיצקַאער עטסערנ
 טלָאװ ,דנַאלשטייד ןנעק ןיילַא ןעייטש ייז ןעוו ,דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארּפי

 טינ רעבָא ,ייז רַאֿפ ןעמעננַא ךיז טפרַאדעג םלוע רעטמיטשעגיוויסערגָארּפ רעד

 ןעמונעג יירד יד טָא ,לַאפ ןטצעל ןיא .םזירַאצ םעד טימ ךיז ןקיניײארַאפ יז ןעוו
 ,ןקידיײטרַאֿפ טינ ייז רָאט'מ ןוא ,דנַאלשטייד ןופ רערענָאיצקַאער ןענייז ןעמַאזוצ
 רעבירַא טגעוו עיטַארקַאטױוא רעשיסור רעד ןופ תועשר עשילַאבינַאק יד לייוו

 ןשיסיירּפ םעד ךרוד דנַאלשטייד ןיא טשר ועה סָאװ עיצקַאער יד ןוא םזירַאטילימ םעד

 ,םוטרעקנוי
 טקנוּפדנַאטש רעד ןעוועג זיא .?עטרעו ערעדנַא ןיא טקירדעגסיוא סָאד טָא

 ,לַאקידַאר רעד ןה ןוא דיי רעד ןה טקריוועג טָאה סע ןכלעוו ןיא ,.י .ש ןופ

 :סױרַא ןעננואווצעג םיא טָאה טייקטנייצרעביא ןוא טייקטמיטשענ יד טָא

 עכעלטע יד ןוא ןיקטָאּפָארק רעטָאיּפ ,ןיבר ןטכַאעג רעייז ןייז ןגעק ןטעדטוצ

 .טעקמָאבענכָאנ םיא ןבָאה סָאו סרעגָאזטרָאו עשיטסיכרַאנַא

 סָאװ ,"ש"ַאפ; רעד ןופ גנולעטש רעד ןגעוו טביירש ןַאהַאק ףסוי סָאװ טָא
 ,ןייג וצ ףור סניקטָאּפָארק וצ ןוא המחלמ רעד וצ ,.י .ש ןופ גנולעטש יד טניימ

 ןגעק לגנַארעג ריא ןיא ךיירקנַארפ עכעלטייהיירפ יד ןקידייטרַאפ ,רענלעז יו

 ריי | ,דנַאלשטייד

 -סיורַא טָאה רָאנ ,המחלמ רעד ןנעק טריטינַא רָאנ טינ טָאה "ש"ַאפ , יד;

 -טימענ טָאה "ש"ַאּפ , יד .ננוניימ ןייז ןוא ןיקטָאּפָארק וצ גנוצעשגנירג ַא ןזיוועג
 -רַאנַא תוכלה ןיא סעיצקעל ןעניקטָאּפָארק ןבענעגנ ,קיניזטכייל ,ןגָאז געמ'מ ,ךעל
 יי .;(824 'ז ,ב"צ ,ןַאהַאק ףסוי) .טייקיירט-ןּפיצנירּפ ןוא םזיּכ

 | ,טּכערעג טינ טולָאסבַא זיא ןַאהַאק ףסוי

 | ;"ןטסַאקווירב; ןיא טּביירש ,י ,ש סָאװ ןענעייל רימ

 טוט סע ףיט יו ןלעטשרָאפ םיוק ךיז ריא טנעק טייקכעלקריוו רעד ןיא;

 ,סקירעביא . . .(ןעניקטָאּפָארק טימ) ןריטוקסיד ןזומ רימ סָאװ סָאד ייוו זדנוא
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 ידנוא ןופ רענייא ,ַאטסעטַאלַאמ 'נעג ,גנוניימ רעזדנוא טימ ןיילַא טינ ןענייז רימ

 רעטק ."ש"ַאפ,) ."גנוניימ רעקיבלעז רעד ןופ זיא ןטסיכרַאנַא עטסטלע ערעז

 | 2 .(1918 'נַאי

 ןיא ,ןַאטסעטַאלַאמ ןופ ווירב ַא טכעלטנפערַאפ זיא רעמונ ןקיבלעז ןיא
 :טביירש רע ןכלעוו

 ןוא ןטלַא ןַא ןגעק ןטערטוצסיורַא רימ רַאפ ךעלצרעמש רעייז זיא סע; |

 ףַאז רעד רַאפ ליפ ױזַא ןָאטענפױא טָאה סָאװ ,ןיקטָאּפָארק יו ,דניירפ ןטבילעג

 | | (טרָאד) "...םזיכרַאנַא ןופ
 דעד ןגעו ץרא-ךרד סיורג טימ טביירש ןוא ץרעמש םעד טָא טלייט .י .ש

 ןוא טריזימעלָאּפ רע ןעוו .ק .ּפ ןטנרעלעג ןסיורג ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעסיורג

 | -  .תמחלמ רעד וצ גנולעטש וייז טפמעראב

 עמ רעבָא ,תועט ַא ןבָאה ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,געמ (ןיקטָאצ ,הק) רע,

 !סיורג םעד רַאפ ץרא ךרד ל?סיב ַא ןבָאה ךיוא ןומ עמ זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד

 .(1918 'נַאי ןט16 ,טרָאד) ."קידלוש ליפ ױזַא ןענייז רימ ןעמעוו ,ןַאמ
 -ַאב ענייז ןַאהַאק ףסוי טכַאמ ךמס ןכלעוו ףיוא טינ סייוו ךיא זַא ױזַא

 יה - .ןעגנוטּפיוה

 טכַאמעג "ש"אפ , רעד ןופ גנולעטש יד טָאה זדנוא ןופ עטסרעמ יד ףיוא ,

 -ננירג רעבָא ...המחלמ ןגעק ןעוועג עלַא ןענייז רימ .גנוקריוו עטונ ןייק טינ

 רעטעדרַאפ רעדָא לטב-רבוע סלַא ןלעטשסורַא םיא ,גנוניימ סניקטָאּפָארק ןצַאש

 טסוי) ."ןלעוּפ ךיִז ייב טנעקעג טינ לַאפ ןייק רַאפ רימ ןבָאה ,םזיכרַאנַא םוצ

 .(394 'ז ,ב"צ ,ןַאהַאק

 !? ןָאטעג ָאי .י .ש ה"ר ,"ש"ַאפ , יד ןעד סָאד טָאה

 ןופ טנורג ןפיוא גנולעטש סניקטָאּפָארק ןרעלקרעד ֹוצ ךיז טימַאב .י ,ש

 ןבלעוו ןופ ,טנעמיטנעס ןפיט ַא ןופ רָאנ ,ןעקנעד ןשינָאל ןופ טינ ,עיגָאלָאביסּפ

 -יװירּפ עשידיי ןייז ןיא סָאד ןוא ,יירפ ןצנַאנ ןיא זיא לַאקידַאר-דיי רעשיסור ַא

 טמוק ,םזיכרַאנַא ,םזילַאנָאיצַאנרעטניא ,םזירַאטילימיטנַא ,םזילַאקידַאר רעד :עינעל
 -ָאמע-שילעז טינ זיא רע ,טיירטש ןכעלרעניא ןַא ןָא ןעמענוצפיוא טכייל ןָא םיא

 לָאמַא ןוא דניקפיטש ַא יו םיא טלדנַאהַאב סָאװ דנַאל םעד וצ טּפינקעגוצ לענָאצ

 יופ סע טביירש ,י .ש ,םיא טגלָאפרַאפ סָאװ טַאטש םעד טסַאה ןוא ,רעגרע ךָאנ

 ....גנובעלרעביא-גנוראפרעד רענעגייא

 ,סניקטָאּפָארק ,סוַארג ערעזדנוא טימ ןייז טזומעג סע טָאה שרעדנַא ץנַאג

 קרַאטש ןייז טזומעג טָאה ייז ייב ,ערעדנַא ןֹוא . , .סווָאפעקרעשט ,סנעלברעוו

 ימ ליפ טסָאקעג ייז טָאה סע ןוא ,ליפעג רעשיטָאירטַאּפ רעד טלצרָאװעגנייא

 -עג ןיא סע ןעוו רעבָא ,שיטערָאעט ןעמענוצפיוא קנַאדעג ןשיטסיכרַאנַא םעד

 סע ןוא ,תוחוכ ערעייז רעביא ןזיוועגסױרַא סע ךיז טָאה ,קיטקַארּפ רעד וצ ןעמוק

 ,ליפענ םעד רעטנוא רעטציא ךעבענ ןדייל ייז יװ ,ןעזוצוצ תונמחר ַא טושּפ זיא

 -םיכרַאנַא ערעייז טימ גנַאלקנייא ןיא טינ טייוו ןענייז ןעננולדנַאה ערעייז זַא

 ,םזיטָאירטַאּפ טימ ןכַאמ טינ םולש ןייק לָאמ ןייק ןעק םזיכרַאנַא ,ןּפיצנירּפ עשיט
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 גירק םעד טימ רעסיוא ,םערָאפ זיא סע רעכלעוו ןיא ,גירק טימ ,םזיניווָאש טימ
 ,(*", ,.גנואיירפַאב ןייז רַאפ רעשרעה ענייז ןגעק קלָאפ ַא ןופ

 -ארק עסָאנעג ןופ יד יו ,ןעמענ עטנַאקַאב ץנַאג טימ ןטסיברַאנַא עקינייא,
 ןשיטסיכרַאנַא ןַא ןזָאלענסױרַא ןבָאה ערעדנַא ןוא . . ,ווארג ,ַאטַאלַאמ ,ןיקטָאּפ

 סָאד זיא ףיוא ָאי טוט (טסעפינַאמ רעד) רע סָאװ עקיצנייא סָאד . . . טסעפינַאמ
 ָאד ןענייז ןטסיכרַאנַא יד ןשיווצ ךיוא זַא ,טלעוו רעד לָאמ ַא רעדיוװ ןענָאמרעד

 שטָאב ,םזיטָאירטַאּפ זטלצרַאװעגנייא-ףיט רעייז קנַאד ַא סָאװ ,ןטָאירטַאּפ עקינייא

 ןבָאה ייז סָאװ ,ץלט עגרַאפ ןבָאה ,ןזַארּפ ענייש רעטנוא ךיז טלַאהַאברַאפ רע

 (1916 ,לירּפַא רעטוּפ ,טרָאד) ."ןכעל ץנַאג רעייז טקידיירּפעג

 םעד ןיא טייקנטלַאהעגסיױא ןייז ןָא טמוק םיא זַא ,טונ ץנַאנ טפיירגַאב .י .ש

 זיא רע סָאו םעד תמחמ טכייל ץנַאנ נירק-טלעוו םעד וצ טפַאשרענגעק ןופ טרּפ

 ןשיטָאּפכעד םעד ןנעק רע זיא לענָאיצַאמע ןוא ?לַאקידַאר ַא ןוא דיי רעשיסור ַא

 .ךָאנ רע טצכעל רענייז לעז רעצנַאנ רעד טימ ןוא ,םישזער ןשירַאצ ןשיבָאּפָאדוי
 ַא ןזָאלוצוצ טיירג וליפא ןיא רע ןוא לעטשנייא םעד טָא ןופ גנוצריטשרעדינ ַא

 ,םוירַאצ ןשיסור ןופ ןרעוו וצ רֹוטּפ יבא ךיירקנַארפ רעביא דנַאלשטייד ןופ גיז

 .ךיירקנַארפ ןופ לַאפכרוד ַא וליפא ץְלַא ךיז טניול סע .גיז םעד טָא ךרוד

 טלקיװטנַא ךיִז טָאה סָאװ ,תועד-יקוליח םעד טָא ןיא זַא ,טמענַאב .י .ש
 עשינַאל ןופ טינ סיוטשנעמאזוצ ַא ןליפ ךיז טזָאל ,ןעניקטָאּפָארק ןוא םיא ןשיווצ

 ...ןטנעמיטנעס עשיקלָאפ ןוא עכעלנעזרעּפ ןֹופ טרעיינ ,ןטנעמוגרַא

 ,תמאב ןבָאה המחלמ רעד ןגעק ןכָארּפשעגסױא ןעוועג ןענייז סָאװ ,עלַא רימ

 טלָאװעג טינ םעד ןיא ןבָאה רימ שטָאכ --- לָאזקיש םעד טקנַאדעג ןצרַאה ןיא היט
 ןכַאמ טעװ סָאװ המחלמ יד טריפרַאפ טָאה סָאװ -- ןייז הדומ ךיז טנעקעג טינ ןוא
 -ור יד ןּפַאלקעצ לָאז דנַאלשטייד זַא ,טרַאגעג ןבָאה רימ ןוא ,םזירַאצ םוצ ףוס ַא
 םזיטָאּפסעד םעד ןופ הלּפמ יד ןעגנערב טעװ גירק ןיא הלּפמ יד לייוו ,יײמרַא עשיס
 עיצקַאער ןופ רעטנעצ םעד טָא ןופ ןרעוו רוטּפ טעװ עמ ןַא ןוא .דנַאלסוד ןיא

 .יירפ ןעמעטָאּפָא עּפָארייא ץנַאג רָאנ ,דנַאלסור זיולב טינ טעוװ

 סָאװ םעד טימ זַא ,ןלעטשוצטסעפ ,לכ-םדוק ,קיטכיוו רעבירעד זיא סע,
 ,המחלמ רעקיזָאד רעד ןיא ןפרָאװעגנירַא ןערב אזַא טימ ךיז טָאה ןיקטָאּפָארק
 ,דצ ןייא ןשינעטנעק-עירָאטסיה ענייז ןופ רצוא ןצנַאג םעד טימ קידנקידייטרַאפ
 בילוצ ךָאנ רע טָאה ,דצ ןטייווצ םעד ןגעק קידנטערטפיוא רעטיב ױזַא טקנוּפ ןוא
 ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא ןיקטָאּפָארק .םזיכרַאנַא ןייז טנקיילרַאפ טינ םעד
 ַא ןביילב טעוו ןוא ןיא ןוא ןעוװעג דימת זיא ןיקטָאּפָארק ,?רענַאיַאטסלָאט ,
 ,טייחיירפ רעייא ןקידייטרַאפ ןוא ךיז ןרעו ןיא טביילג סָאװ ,רענָאיצולָאװעד

 ."טָאבעג ֹוצ ךייא ןעייטש סָאװ ,ןעלטימ עלַא טימ טיײקיגנעהּפָאמוא רעייא
 | .(1914 'טקָא רעט24 ,טרָאד)

 רעקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ַא זַא ,ןיילַא ךיז טימ ןוא רענעייל ןטימ טלענק .י .ש
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 ןיד הר ָאג אב ַא הי שר 326

 טנעקרענָא סָאװ רעד זיולב זיא ןדנעטשמוא עֶלַא רעטנוא המחלמ ןופ רענגעק

 ןעלטימ-טלַאװעג טימ ןפמעקַאב טינ ,"ךיז ןלעטשנגעק טינ , ןופ הטיש סיָאטסלָאט

 .-רַאנַא ןרענָאיצולָאװער ,ןייז טינ לָאז רע טכעלש יװ לעטשנייא ןשיטילָאּפ ןייק

 עקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ןייק טינ ןענייז ,רָארעט וליפא ןענעקרענָא סָאװ ,ןטסיכ
 ,ןוויטקַא ןַא ןָא ןריפ ,שיטנַאטילימ ןענייז ייז .ןייז טינ סע ןענעק ןוא ,ןטסיפיצַאּפ
 ןגעק ,טַאטש םעד ןגעק ,םזירַאטילימ םעד ןגעק פמַאק ,טנעה יד ןיא רעוועג טימ
 -ײטרַאּפ ַא ןענעקרענָא ייז ןוא ,גנוקירדרעטנוא רעשיטילָאּפ ןופ םערָאפ רעדעי

 {בָאה המחלמ רעד ןופ רענגעק ןוא ןטסיטיפעד יִד ,עלַא רימ ןוא .גירק-סגנוקיד

 ןופ הלּפכ רעד ֹוצ טריפעגנ טָאה רע ?פיוו ףיוא ,גירק םעד טנעקרענָא דכעידב

 | .םישזער ןטכולפרַאפ ןשירַאצ

 ףֹור ןייז ןוא גירקטלעוו םוצ גנולעטש רעוװיטיזָאּפ סניקטָאּפָארק ןיִא  ןכל

 .,דנַאלשטייד ןגעק ךיירקנַארּפ ןופ טייז רעד ףיוא טכעפעג ןיא ןפרַאװוצנײרַא ךיז

 -דנַאטש ןרענָאיצולָאװער סניקטָאּפָארק ןופ גיינּפָא ןלעיּפיצנירּפ ןייק טינ .י .ש טעז

 יד .םזינומָאק-םזיכרַאנַא ןגעוו ערעל ןייז ןופ ךייוּפָא ןשינַאלָאעדיא ןייק ,טקנוּפ

 זױנוא זיא טּפַאשלעזעג רעד ןֹופ סערגָארּפ רעקידרעטייוו רעד יצ זיולב זיא ענַארפ

 סָאװ תולייח יד ןופ ןעייר יד ןיא טנעה יד ןיא רעוועג טימ ןלעטש וצ ךיז בייחמ

 ןופ גנוצַאשּפָא סניקטָאּפָארק קיטכיר עקַאט זיא יצ ,עטריאילַא יד רַאפ ןטיירטש

 .רעקלעפ עטנפָאװַאב ןופ תונחמ ייווצ יד טָא ןופ סעיציזָאּפ יד

 סניקטָאּפָארק וצ ןעוועג םיכסמ טלָאװ ,ןיימעגלַא ןיא ,טלעוו עסיורג יד, |

 ַא ןייז רָאנ ןעק הלּפמ סדנַאלשטייד זַא ,קנַאדעג (וויסרֹוק רעזדנוא) וקיטכיה טנַאג
 יז םעד ןופ טדער עמ ןעוו ֹזַא ,הרצ יד ,רעבָא ,זיא .טייהשטנעמ רעד רַאּפ הכרב

 ןופ גיז םעד ןדנ ןיא ןעמענטימ ךיוא ןעמ ןומ ,דנַאלגנע ןוא ךיידקנַארּפ ןופ

 -ָארק 'נעג זַא ,רימ ןעקנעד . , .לפייווצ רעקרַאטש ַא ןיוש טמוק ָאד ןוא דנַאלסור

 "נייא וצ ?סיב ַא זיא רעקירָאטסיה סלַא ,רעקנעד סלַא ,טסיכרַאנַא םָלֵא ןיקטָאּפ

 | : .המחלמ רעד וצ גנולעטש ןייז ןיא קיטייז

 'נעג רעטכַאעג-ךיוח ןוא רעטבילעגליפ דעזדנוא סָאװ ,דייל זדנוא טוט סע |

 זַא ,גירק םעד רעביא טּפַאשנדייל ַאזַא ןיא טעברַאעגניירַא ךיז טָאה ןיקטָאּפָארק
 רע עכלעוו ֹוצ ,ןעקנַאדעג-סטייהיירפ ענעי ןופ רוּפש ַא ןבילבעג םיוק זיא סע
 - - (טרָאד) ". .. טעמדיוװעג ןבע? םענייש ,ןסיורג ַאזַא טָאה

 יקַאער זיא דנַאלשטייד :ךעלטייד ןוא רָאלק ן-י .ש ייִֵב טייטש ןינע רעד

 םעד ןופ רעוויסערגָארּפ ליפ רעבָא זיא יז ,דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ןופ רערענָאיצ

 רעד .ןעמַאזוצ ןעמונעג ןרעוו ייז ןעוו ,דנַאלסור ןוא דנַאלננע ,ךיירקנַארפ .,ָאירט

 טלַאהּפָא ןַא ,טלעוו רעד רַאפ קילגמוא ןַא ןעניימ טלָאװ םזירַאצ ןשיסור ןופ גיז

 לייװ ,דנַאלשטיײיד ןגעק עטריאילַא יד ןציטש טינ ןעמ רָאט רעבירעד ,סערגָארּפ ןֹופ

 רעפעב ליפ ךָאנ ץלַא יז זיא ,טינ ןיא יז טכעלש יו דנַאלשטייד עשירעקנוי יד

 יה | 1 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ

 טלָאװ רע םגה ,םזירַאצ ןרַאפ גיז ַא ןופ קנַאדעג םעד ןזָאלוצ טינ ןעק .י .ש

 וי ןייא טינ ןפוא ןיאב רעבָא טעז רע .םוטרעקנוי ןשטייד ןרַאפ עגַאלרעדינ ַא ןלעוו



 591 ןפַאש ןוט ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יטסװָאנַאי .ש

 עג ןקיטולב ןיא ןעייטש ייז תעב ,ןדייב ייז רַאפ הָלּפס ַא ךעלנעמ זיא סע יױזַא

 -רעננעק יד ,"ןמה תאנש, רָאלק סע ןיא ן-.י .ׁש ייב .ןרעדנַא ןגעק רענייא טכעפ

 -קַאער ןוא ןברָאדרַאט יױזַא זיא סָאװ דנַאלסור ןיא םזיטָאּפסעד םעד וצ טפַאש

 ,ןטייז ערעקיטכיל יד עשזאס:ךשוח טימ טרימשרַאפ ,ּפָא טקעמ רע ןַא רענָאיצ

 ָאד טייטש דנַאלסור ןעוו דנַאלגנע ןוא עיגלעב ,ךיירקנַארפ ןופ ,דנַאלשטייד יבגל

 סניקטָאּפָארק ,ןייטשרַאפ סלַאפנדעי ,ןעמעננַא טנעקעג רע טלָאװ ,ןָאק ןיא טינ

 יענ ...סניקטָאּפָארק וצ ןעוועג םיכסמ טלָאװ , . ..טלעוו עסיורג יד, .גנולעטש
 2 .ןעגנַאגעגטימ .י .ש אמתסמ טלָאװ טלעוו רעד טימ ןוא "קנַאד

 "ימ זַא ,טכַארטעג קידנעטש ןבָאה רימ .ךיז ןעמ טבעלרעד ,טבעק .ןעמ זַא,|

 ןענייז ...ןליפ ןוא ןעקנעד טרַא ןייז טימ ןיקטָאּפָארק רעזדנוא טונ ױזַא ןענעק

 סעּפע .ןיקטָאּפָארק רעזדנוא טינ ןענעקרעד רימ ןוא ,ערעדנַא ןטייצ יד טציא רעכָא

 סָאד ביוא ,רוסא זַא ,רענניפ ןבָארג ןטימ טיירדעג קרַאטש יױזַא ,קידלטשּפ ױזַא

 ןופ טייקרָאלק ,ןעקנעד ןופ טייקדָארג רעכעלטנייוועג ןייז וצ טייקכעלנע ןַא טָאה

 - ,('צעד רעט21 ,טרָאד) ."ליטס

 :רַאהמחלמ יד ןופ םענייא ןענעיילרעביא רָאנ ןפרַאד רימ ,קידריווק-עמ ,

 ןקידײטרַאפ וצ ןעננואווצעג יוװ ךיז ןליפ רימ ןוא ןיקטָאּפָארק .נעג ןופ ןעלקיט

 ןייז ןטלַאהרעד ןבָאה רימ ןעוו ,בייהנֶא ןופ ראנג ןעוועג זיא ױזַא .דנַאלשטייד
 .טביירש רע רעמ סָאװ .טציא זיב ןבילברַאפ סע זיא ױזַא ןוא ווירב ןטשרע עֶמַאס

 ןפורוצסיורַא סיוא רע טריפ רעמ ץְלַא ... ןגייצרעביא זדנוא ליוו רע רעמ :סָאװ

 ,('צעֶד רעט28 ,טרָאד) ..."?יפעג ןטרעקרַאפ ַא טקנוּפ זדנוא ייב

 רעייז ענונב דנַאלשטייד ןוא דנַאלסור ןופ ץןיַאשּפָא רעד טגָאזעג ןיוש יוװ

 ,ליפעג ןופ ןינע ןַא ןיא טיײקשירענָאיצקַאער ךייש זיא סָאװ טכיוועג ןשיטילָאפ

 טינ טָאה םָארנָאּפ רעווענעשיק ןופ ןרָאװעג טרעדיושעגפיוא ןיא סָאו דיי ַא ןוא

 ןשירַאצ ןופ רענרע זיא דנַאלשטייד שירעקנוי זַא קנַאדעג םעד ןזָאלוצ טנעקעג

 ר | | .דנַאלסור
 פיו רע ןֹוא גירק םוצ גנולעטש עוויטַאנענ ןייז טסעפ ןָא טלַאה יקסווָאנַאי

 סָאד סָאװ דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ןפלעה ןייג לֶאְז עקירעמַא זַא ,טינ ןפוא-ןיאב
 םעד ןציטש טקערידמוא ןוא המחלמ יד ןעניוועג דנַאלסור ןפלעה טקעריד טנייפ

 : יי .רעכַאמ-םָארנָאּפ םעד . ,רַאצ

 ןֹופ .גנונעװַאב- רעטעברַא עטריזינַאגרא יד) יז זומ רעטרעוו עטסעפ טימ,
 -עמַא ןופ רעטעברַא יד ,ליוו סע רעוו ןטלַאה-המחלמ לָאז זַא ,ןרעלקרעד (עקירעמַא
 ןוא . . .רעדירב ערעייז ןופ טולב םעד ןיא טנעה ערעייז ןרימשרַאפ טינ ןלעוו עקיר

 ןָאטעג ,רעדייל ,ןבָאה סָאד יו ,הטיחש רעד וצ ןריפ ךיז ןזָאל טינ ךיוא ןלעוו ייז

 (1015 יַאמ רעט195 ,טרָאד) ."םי טייז רערעדנַא רעד ןופ רעדירב .ערעייז
 עלַא ןענייז סָאװ ...עקירעמַא ןיא ןלַאקידַאר ?סיב שּפיה ַא ןבָאה רימ,!

 ןעמענ ךיז ....טייצ עטסכעה יד זיא רעבָא טציא .עירָאעט רעד ןיא המחלמ ןגעק

 -המחלמ םענענושמ םעד ןנעק עיצקַא רעקיטכעמלַא ןַא וצ ,טעברַא רעשיטקַארּפ וצ

 ןוא ,םעד ןנעק ןרעו טפסעקעג זומ ,תוחוכ רָאנ ןבָאה רימ .לפיוו . .. ןַאלּפ



 ןי ר ר ַטג ַא ב ַא י 2798

 רימָאל .. .עילַאװכ רעקיטולב רעד ןנעק ךַאװש וצ ךיז ןזיײװסױרַא ךָאד רימ ןלָאז

 קידלוש טינ ןענייז רימ זַא ןייזטסואווַאב םעד ןיילַא ךיז רַאפ ןבָאה ןענעק שטָאכ

 .?טולב םענעסָאגרַאפ םעד ןופ ןייר ןענייז טנעה ערעזדנוא זַא ,קילגמוא םעד ןיא

 .(ינוי רעט12 ,טרָאד)

 יד זַא לו רע .המחלמ רעד ןגעק גנוגעװַאב-ןסַאמ ַא רַאפ טריטינַא .י .ש

 -נײרַא ןגעק ןגָאזסױרַא ךיז לָאז עקירעמַא ןופ טפַאשרעטעברַא עטריזינַאגרָא עצנַאנ

 עטקינייארַאפ יד זַא טפיירגַאב רע ,זױהטכַאלש ןקידמיואמ םעד ןיא עקירעמַא ןעיצ

 זַא ,רעבָא ,טײטשרַאפ רע .טנורנּפָא ןופ דנַאר םוצ רעטנענ ץלַא ךיז ןקור ןטַאטש

 רע ןוא .ןָאטּפיוא ןענעק טינ ליפ ָאד טעוו תוחוכ עשידיחי ענייז טימ דיחי ַא

 טא ןגעק ןלעטש ךיז לָאז עצנַאג ַא יו טּפַאשרעטעברַא יד זַא רַאפרעד טריטינַא

 ,המחלמ וצ גנַארד םעד

 טעו שטנעמ רעד זיב ,ןרעוו ןסָאנרַאפ ןזומ טעװ טולב ליפ ליפ ,ןיינ

 ןסיוועג ןייא ןגעק ןריטסעטָארּפ טינ רע טעװ טלָאמעד ןוא גנוניזַאב ןייז וצ ןעמוק

 עמו טעוװו טשרע טלָאמעד רָאנ ןוא ןיימענלַא ןיא דרָאמנשטנעמ ןגעק רָאנ ,דרָאמ

 צ ,ןטייצ עלַא ןוא טייצ רעזדנוא ןופ ןכערברַאפ ןטסכעלרעדיוש םעד וצ ףוס ַא

 רע ,טרָאד) ."טּפיוהרעביא המחלמ וצ ,רשפא ,ןוא המחלמ רעקיטציא רעד

 ,('טקָא

 עּפָארייא ןיא רעקלעפ יד ןעוו ,ןעמוק טלָאמעד רָאנ טעװ ןדירפ רעתמא רעד,

 -ָאירטַאּפ ײלרעלַא ביפוצ ןטכעשסיוא ךיז ןזָאל וצ ןרעוו דימ ךעלדנע ןלעוו ןיילַא

 -נעייגגָא םוצ ףוס ַא ןכַאמ ןלעװ ייז ןוא רעטרעװנָאלש עשיטָאידיא ןוא עשיט

 .(1916 ,רַאונַאי רעט1 ,טרָאד) ."דרָאמ-רעדורב ןקיד

 רע סָאװ ץלַא .ןטכַארט טינ וליפא ךיז טזָאל ןדירפ ןכינ ַא ןגעוו זַא ,ױזַא

 -עגניירַא ןופ עקירעמַא ןטיהוצסיוא ןבעגנייא רשפא ךיז טעװ סע זַא זיא טפָאה

 .גירקטלעוו םעד ןופ ּפמוז ןקיטולב ןיא ןרעוו טּפעלש

 ןרָאװעג טלייורעד זיא סָאװ ,ןענָאסליװ טנעדיזערּפ םעד טפמעקַאב י .ש

 - "טיירגעגוצ ןייז , ןופ םַארגָארּפ ןייז רַאפ ,רָאי ריפ ןופ ןימרעט ַא ףיוא 1921 ןיא

 .גירק םוצ

 ָאט ,ןדירפ וטסליוװ :עירָאעט עטלַא יד רעטנוא זדנוא ָאד טגָארט ןָאסּפיװ;

 רעבָא ןפרַאד .סע ןטיהרַאפ וצ טייצ ךָאנ טציא זיא סע ... . גירק םוצ טיירגעגוצ ייז

 רעד וצ עקירעמַא ןופ ןסיוועג ,סָאד ןעלסיירטפיוא ןענעק ןלָאז סָאװ תוחוכ יד ןייז

 עקיצנייא סָאד טציא טָארד סָאװ . , , ריא ףיוא ןָא ךיז טקור סָאװ ,רַאפעג רעצנַאנ

 ךולפ ןכעלקערש םעד ןופ טעװענַאשעג ןבילבעג טציא זיב זיא סָאװ דנַאל עסיורג

 | (1918 'ווָאנ רעט13 ,טרָאד) ."םזירַאטילימ טסייה סָאװ

 ,רעדנעל עקירעביא יד ןופ םַאנסיוא ;ןַא ןייז וצ דנַאל ןייא רַאפ רעווש זיא סע

 "עג ןענייז סָאװ םירמוש עקיטכעמ ייווצ עריא ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז טָאה עקירעמַא

 -ייז סָאד .ןצענערג עריא טיהעגּפָא קיסעמטכילפ ןבָאה ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטש

 םוקפיוא ןטימ ןטימ רעבָא .קיפיצַאּפ ןוא קיטנַאלטַא רעד ,ןענַאעקַא ייווצ יד ןענ

 ןייק רעמ זיא ןטיה רעייז ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא םירמוש יד ןענייז ןַאלּפָארעַא ןופ
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 .םוש ןייק ןופ טינ טסייוו סָאװ ןַאעקַא רעלַאבָאלנ ןייא זיא טפול יד ,טינ הרימש

 ,ןצענערג-הנידמ

 -תמא יד ןשיװצ טנכעררַאפ טינ לָאמ ןייק (ןענָאסליוװ) םיא ןבָאה רימ,

 עפַאנק ַא (גנוטיירגוצ-"סענדערייּפערּפ , סנַאסליװ) סע זיא זדנוא רַאפ ןוא עסיורג

 ןטלַא םעד ןעיצ ןופרעד רימ ןענעק לָאמ קירעביא ןַא ךָאנ רָאנ .ננושאררעביא

 ןוא עקיטכעמ יד ,עסיורג יד וצ יורטוצ ןייד ,גנונעפָאה ןייד קעװַא טינ ביג :סולש

 | .('צעד רעט11 ,טרָאד) ."טשיוטנַא ןביילב טינ לָאמ ןייק טסעוװו וד

 -גייא סנָאסליװ ןגעק ןענערָאװַאב ךיז ?יוװ ןוא ןיילַא ךיז וצ סע טדער .י

 פוס םוצ זיא רע .גנַאל ףיוא ןפלָאהעג טינ םיא טָאה ךורּפש רעד טָא רעבָא ,סולפ
 .העּפשה רעד רעטנוא רעקיטכיר ,העּפשה סנַאסליװ רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא טרָאפ

 רעשּפיה ַא ךיִז טָאה .י .ש רעבָא (1918 'נַאי) "ןטקנוּפ ןצרעפ ,. סנָאסליװ ןופ
 ןשיטעננַאמ םעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא ףוס-לכ-ףוס זיא רע זיב טרעוועג עלייוו

 ,ןעוועג ןענייז סָאװ ןנָאזוצ ,טּפיוהרעד ןוא טייקכעלנעזרעּפ סנַאסליװ ןופ דלעפ

 םתעשכ טָאה .י .ש ןוא ,שיטסיּפָאטוא ,ןזיווַאב רעטעּפש טָאה טייקכעלקריוו יד יו

 .רעטעּפש ?סיב ַא ןעמוק רימ ןלעוו םעד וצ רעבָא .עכלעזַא סלַא טלּפמעטשעג ייז

 : .םַארגָארּפ-"סגנוטיירגוצ , רעד ןנעק ץלַא ךָאנ רע טפמעק ?ייוורעד

 סָאװ) ןבעל ַא םיוק ןכַאמ סָאװ ןשטנעמ ןענָאילימ יד ןבָאה טנורג רעסָאװ, |

 רעננוה ןופ ןדייל ײלרעלַא ...טצעזעגסיוא ןענייז סָאװ ,(הנויח ףיוא םיוק ןבָאה

 טרָאד) ."ריא רַאפ ןלעטשנייא ךיז ןוא עקירעמַא ןבָאה וצ ביל ,גנורעדינרעד ןוא

 | .('צעד רעט8

 א יו ךיז טקור סָאװ רַאפעג-המחלמ רעד ןנעק ,.י ,ש טריטנעמונרַא סָאד

 ' ,עקירעמַא ףיוא עראמכ עקידכשוחה

 ןיא עקירעמַא ןביירט וצ ידכ ןָא (ןָאסליװ) רע טדנעוו תוחוכ ענייז עלַא,

 רַאפ טרעלקרעד ןפָא ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ךעלריטַאנ ,םזירַאטילימ ןופ סמערָא יד

 .עיצַאטיגַא ןייז טלָאװ ,ןטלעווזור (רָאדָאעט) טימ לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,ןכלעזַא

 םוצ ךעלדנייפ תמא זיא קְלָאפ רענַאקירעמַא סָאד ?ייוו ,ךעלרעפעג ױזַא ןעוועג טינ

 .(1916 'בעפ רעטס ,טרָאד) ."םזירַאטילימ

 לפייוצ ןייק זיא ...קידנעװטיונ זיא םזירַאטילימ ןנעק ףמַאק רעד זַא,

 ןיא טינ עקירעמַא זיא ךָאנ ,ןדנעלברַאפ טינ ןיילַא ךיז ןליוו סָאװ ,יד רַאפ טינ

 ,(לירּפַא רעט19 ,טרָאד) ."עגושמ-המחלמ ןצנַאנ

 יו טכַארטַאב רע סָאװ ,רַאפעג-המחלמ יד ןעק עמ זַא ,ץלַא ךָאנ טפָאה .י .ש

 -רענע עקרַאטש ַא ןריפנָא ךרוד ןעײרשּפָא ,תענושמ-רעקלעפ ַא ,זָאכיסּפ-ןסַאמ ַא

 : | ,עקירעמַא ןיא רעטעברַא יד ןשיווצ ריא ןגעק עיצַאטיגַא עשיג

 -נַאג ןייז ןיא טציא ךָאנ לָאז קלאפ רענַאקירעמַא סָאד זַא ,ןגעווטסעדנופ ,

 ךופ ןַאלּפ ןדליוו ןצנַאג םעד וצ "! "ןיינ , ןייז ןגָאז ןוא ןביוהרעד ךיז טכַאמ רעצ

 ."ןעוועג טעּפש טינ ,רשפא ,ךָאנ סע טלָאװ ,גירק ןיא דנַאל ךעלדירפ ַא ןּפעלשניײרַא

 רדניירפ יד רַאפ ָאטינ ךַאזרֹוא ןייק ,רעבירעד זיא סע .,(לירּפַא רעט-22 ,טרָאד)

 ...ןעלפייווצרַאפ וצ תענושמ-המחלמ רעד ןופ רענגעק עכעלקריוו יד רַאפ ,ןדירפ ןופ
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 טינ ןוא טסייג רעייז ןיא ןעלדנַאה ןוא ייז וצ ןרעהוצ ,רעכיז ,ךיז טעװ קלאפ סָאד
 טריטיגַא טָאה טלעווזור) (ינוי רעט3 ,טרָאד) "סטלעווזור יד ןופ טסייג םעד ןיא

 | | ,(גירק ןיא ןטערטניײרַא .ךָאּפ

 רעשיטַארקַאמעד רעד ןופ ןשנעוונָאק רעד ףיוא טרינימָאנ טרעוו ןָאסליװ .ע

 ריפ ןשיטָארקַאמערסוא םעד טריקיטירק .י .ש .ןימרעט ןטייווצ ַא רַאפ ייטרַאּפ
 | ..ןשנעװנַאק רעד .ןופ

 עכיוה ןופ ןשטנעמ םעד ,ץלעּפ ןיא קידצ רעזדנוא טּכַארטַאב ןוא טעז,

 לעטשנָא ַאזַא טימ טָאה סָאװ ןשטנעמ םעד ,ןָאסליװ טנעדיזערּפ רעזדנוא ,ןלַאעדיא

 טרָאו סָאד סיױרַא טינרָאג טזָאל ןוא ,קיטילָאּפ ןיא ?םזיסָאב, םעד טפמעקַאב

 עצנַאג יד סע (טעװעטַאבעלַאב) ?טעװעסָאב , רע יו טעז ,ליומ ןופ םזיטַארקָאמעה

 ,ןּפוּפ יו ,רעמ טינ ןענייז ,ןיחַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עלַא יד יוװ .. . ןשנעוונָאק

 ןָאסליװ זיא רעוו :ענַארפ יד ןוא (ינוי רעט17 ,טרָאד) .. . "ריר ןייק ךיז ןביג-סָאװ

 רע ןיא שיטקַארּפ ,רעוו יבא טינ ךָאד זיא ןָאסליװ .עקיטכיוו א רעייז ְךאָד :זיִא

 ךעלנעמ טינ ךָאד זיא סע ? רערעזדנוא רעשרעה רעטצענערגַאבמוא רעד טעמּכהָאד

 טנעקעג טכייל רעייז זדנוא רע טלָאװ ,טלָאװעג רָאנ טלָאװ רע ןעוו זַא ,ןענעקויל וצ

 ,(ילוי רעט8 ,טרָאד) ."עּפָארייא ןיא המחלמ רעד ןיא ןּפעלשניירַא

 טעוו עקירעמַא ןוא ,ןָאט טינ סע טעוװ ןָאסליװ זַא ,ץלַא ךָאנ טפָאה -י .שי5

 .ןרירנָא טינ ןוא ןייגיײברַאפ יז טעוו קילגמוא-המחלמ סָאד ןוא ,ןרעוו טעוװענַאשעג

 םיטש יד, זַא ,טינ טלַאה רע שטָאכ .טסימיטּפָא רערַאבריגערָאקמוא ןַא ןוא רע

 .סניטסניא ןטנוזענ ןיא ץלַא ךָאנ רע טביילנ ךָאד ,"טָאג ןופ םיטש יד זיא קלאפ ןופ

 יב ,רשיה-לכש רעייז ןיא ןוא ןסַאמסקלָאפ יד ןוּפ
 ,המחלמ עּכעלקערש יד יו ,ןיוש רָאי ייווצ ןרָאװעג סע זיא ךָאוו עטצעל

 ןוא .עּפָארייא ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,עטסקיניזמוא יד ןוא עטסקיטולב .יד

 טעמב שטָאב ןוא ,ןרָאװעגנ טכַאלשעגסיוא ןענייז ןשטנעמ ןענַאילימ ליפ יױזַא שטָאכ

 -שירפ רעקיבלעז רעד טימ המחלמ יד ןָא טייג ךָאד ,טסיוורַאפ זיא עּפָארייא .ץנַאנ

 -עט9פ ,טרָאד) ."טייוו רעייז ךָאנ .זיא ןדירפ וצ ןוא ,קירוצ רָאי ייווצ טימ יוװ ,טייק

 | | : .('גיוא

 ףתוש רעכייר רעיינ ַא זַא טינ טנכער רע רעבָא ,ןדירפ ןופ טייו זיא סע +

 ןיא ןפדַאװנײרַא ךיז טעוו רע ןוא ,קסע ןקיטולב םעד טָא וצ ןעמוקוצ דלַאב טעוװ

 ןוא .ןסרוסער עכעלּפעשסיואמוא ענייז עֶלַא טימס טפעשעג-םימד-תכיפש םעד טָא

 ןענָאסליװ ןופ טפאשנטנעדיזערּפ רעד רעטנוא עקירעמא ןייז טעװ ףתוש רעד טָא

 ןופ טעטילַארולּפ ַא טימ ןימרעט ןטייווצ ַא .ףיוא ןבילקעגסיוא טרעוו -רעכלעוו

 | יי יי | - .ןעמיטש 0
 סערגנָאק םוצ גנורעלקרעד ןייז ןָאסליװ טכַאמ 1917 'רבעפ .ןטירד םעד !

 ןופ ןט20 םעד .דנַאלשטייד טימ ןעננואיצַאב עשיטַאמָאלּפיד ןסייררעביא ;ןנעוו

 -ַאב יד טימ ןצונַאב וצ ךיז גנוקיטכעמלופַאב רע טרעדָאפ שדוח .ןקיבלעז;י'םעד

 טכער רענַאקירעמַא ןצישַאב וצ ידכ ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןופ .תוחוכ עטנפַאוװ

 גירק ןרעלקרעד וצ טעטירָאטיױוא רע טגנַאלרַאפ לירּפַא ןט3 םעד ,ןעמי יד .ףיוא
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 ןיא ,טרעלקרעד גירק יד טרעוו שדוח ןקיבלעז ןופ ןט6 םעד .דנַאלשטייד ןגעק

 עּפָאריײא ןיא ײמרַא-עיצידעּפסקע עסיורג ַא עקירעמַא ןיוש טָאה 1917 'ווָאנ שדוח
 ,גנישריוּפ לַארענעג ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא

 טייג דנַאלסור ןֹוא ,עיצולָאװער עשיסור יד סיוא טכערב 1917 גנילירפ ןיא
 .ןגָאלש וצ ךיז טינ תוחוכ ןייק ,טושּפ ,טָאה .גירק ןופ סיױרַא יו טעמכ

 יד .םישזער-יקסנערעק םעד ןֹופ ץריטשמוא רעד רָאפ טמוק 'ווָאנ ןט7 םעד

 רענגעק ענעכַארּפשעגסיױא ןענייז ייז ןוא טכַאמ יד רעביא ןעמענ סעקיוועשלָאב

 ,המחלמ יד ןצעזרָאפ ןופ

 ךיז טייב ,עיצילַאַאק-המחלמ רעד ןופ לעיציּפָא ןטערטסױרַא סדנַאלסור טימ = |
 .-נעק ןייז טלעטשעגטסעפ טָאה .י .ש ןכלעוו ףיוא טנורג רעד .עיצַאוטיס עצנַאג יד
 -סור ,ונייהד ,המחלמ רעד וצ גנולעטש רעוויטיזָאּפ סניקטָאּפָארק וצ טּפַאשרעג

 ץנַאג ןיא סע ןוא .,ּפֶא ןצנַאנ ןיא טלַאפ ,םישזער רעשירַאצ רערענָאיצקַאער סדנַאל
 טריפעג טרעוו גירק רעד ןעוו ,ןדנעטשמוא עיינ יד רעטנוא ,לָאז רע זַא שינָאל
 ךיירקנַארפ יוװ ,רעדנעל עשיטַארקָאמעד יד ןוא דנַאלשטייד-םוטרעקנוי םעד ןשיווצ
 ,טקנוּפדנַאטש סניקטָאּפָארק וצ ןָאט גייב ַא ךיז ,דנַאלגנע ןוא

 :טביירש רע ןוא ןײטשרַאפ טינ סע ליוװ ןַאהַאק ףסוי

 יד) גנוטייצ רעזדנוא טָאה גירק ןיא ןיירַא ןיא עקירעמַא יװ ךינ ױזַא,
 ןָא טציטשעגרעטנוא םיא ןוא ?טנעדיזערּפ ןרעטניה , טלעטשעג ךיז .("ש"ַאּפ,

 | | ,(*"טלַאהקירוצ ןייק
 ןייז ןרעדנע ֹוצ ן-י .ש טכַאמעג ןוא טקריוװעג טָאה סָאװ ךַאזטּפיוה יד

 ןײגסױרַא סדנַאלסור יו ,גירק ןיא ןײגנײרַא סעקירעמַא ױזַא טינ זיא גנולעטש
 טנורג ןייק טַאהעג טינ רעמ טָאה .י ,ש .םזירַאצ ןופ ןרעוו-דוטּפ ןוא גירק ןֹופ
 הכרב ַא ןייז טעװ הלּפמ סדנַאלשטייד ןַא ,ןעניקטָאּפָארק טימ ןייז םיכסמ וצ טינ

 | | = ,טייחשטנעמ רעד רַאּפ
 ןעייל) גנוטייצ יד סָאװ ןטנעמונרַא עלַא יד ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןענייז סע,

 -נירּפ עֶלַא ,ןעניקטָאּפָארק ןגעק טכיורבעג רעירפ טָאה ,("ש"ַאפ , רעד ןיא ,י .ש

 | | ,(טרָאד) ."ןעגנונעבערסיוא ןוא ןטכיזנייא עלעיּפיצ
 ןענייז גירק ןופ ןטערטסױרַא סדנַאלסור ןוא םזירַאצ םעד ןופ ןלַאפ םעד טימ

 לטב ןעניקטָאּפָארק ןגעק טעדנעװעגנָא טָאה .י .ש סָאװ ןטנעמוגרַא-טּפיוה יד
 ןסעגרַאפ טינ ןענייז ייז .טּפַאה ןלענָאיצָאמע ןוא ןשיגָאל רעייז ןרָאלרַאפ ,ןרָאװעג
 -ענ יד ןופ רעדער יד רעטנוא ןרָאװעג ןבירעצ ,ןרָאװעג טביוטשעצ רָאנ ,ןרָאװעג

 יי | .ןשינעעש
 וצ גנַאנוצ סנָאסליװ ןעמונעגנָא ךיילג טָאה .י .ש זַא ,ןגָאז טינ ןעק ןעמ = |
 יי | | :טביירש .י .ש סָאװ טָא .ןדירפ ןופ עגַארּפ רעד

 ? ןדירפ וצ תוכייש ןיִא טקנוּפדנַאטש סנָאסליװ טנעדיזערּפ זיא סָאװ ןוא, = |

 -כערעג ןעגנערב זומ . .. ןרעוו ןסָאלשעג לָאז סָאװ ,ןדירפ רעד ! רעקיבלעז רעד

 .326 יז ,ב"צ ,ןַאהַאק ףסי (*
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 .-רעביא גירק םוצ ףוס ַא ןכַאמ זומ רע ,רעקלעפ עֶלַא רַאפ טייהיירפ ןוא טייקיט

 "עבלַאה ךרוד ,ןוויטַאילַאּפ ךרוד ןרעוו טכיירגרעד טינ ןעק ןדירפ ַאזַא ןוא ,טּפי

 ןרעוו ןסירעגסיוא זומ ,קילנמוא-טלעוו םעד טכַארבעג טָאה סָאװ ,חביס יד .ןעלט

 טקנוּפ . ..ףוס ןרעטיב םוצ זיב ןפמעק ןיא ,ןֹכל ,טביילג ןָאסליװ . ,.לצרָאװ ןטימ

 רעשיסור רעתמא ןַא רַאפ ףוס ןרעטיב ןזיב ןפמעק ֹוצ ןביילג סעקיוװעשלָאב יד יו

 -לָאב םעד ןשיווצ טייקכעלנע עװַאקעשט ַא טשרעה טקנוּפ םעד ןיא .עיצולָאוװער

 :רַאפנייא ןייז טינ ןענעק ןוא טינ ןענייז רימ , . .םזינָאסליוװ םעד ןֹוא םזיוועש

 ןָאק דנַאלסור ןיא ןדנעטשמוא יד טיול זַא ,ןביילנ רימ לייוו ,עדייב טימ ןענַאטש

 ןביילג קינייוו ױזַא טקנוּפ ןוא ...,ןרעוו טריפענסיוא טינ ... עיצולָאװער אזַא

 רעד ןיא ןדנעטשמוא עקידנשרעה יד טיול ,ןדירפ רעקיביײיא ןַא ךעלגעמ זיא רימ

 .(1917 'צעד רעט15 ,טרָאד) ."טלעוו רעצנַאנ
 ןופ טייקרַאבריפכרודמוא יד טעז רע .טסילַאער רעד ן-י .ש ןיא טדער ָאד

 רע יוװ ,םַארגָארּפ סנינעל ןופ טײקשיטקַארּפמוא יד ךיוא יו םַארגָארּפ סנַאפליװ

 לעװ ןיא טסנוק ַא ,עינָאגַאמעד םשל ,ןקעװצ-עיצַאטינַא רַאפ טרילומרָאפ יז טָאה
 .זָאוטריו רעטקישעג רָאנ ַא ןעוועג זיא ןינעל רעכ

 -עג טכעלטנפערַאּפ סנטצעל ןענייז סָאװ ,ןעמַארגָארּפ-סגנוריגער עלַא ןֹופ,
 ןָאסליװ טנעדיזערּפ ןופ יד זיא ,רעשיסור רעד ןופ עמַאנסיוא רעד טימ ,ןרָאו

 ןופ ןצנעדנעט . ,,יד טימ גנַאלקנייא ןיא ןוא רעכעלטירשרָאפ ,שיטַארקַאמעד רעמ

 סיורַא טזייוו ןוא רעפיט ייז ןיא ןיירַא טננירד ,רעסעב ייז טייטשרַאפ רע ,טייצ רעד

 'נַאי ,טרָאד) ."ןשינעעשעג יד ןופ גנַאנ ןוויסערגָארּפ םעד טימ עיטַאּפמיס רעמ

 .(1918 ,רעט2

 ןָאסליװ .גנוטּפױהַאב רעקיזָאד רעד טימ ןעמיטשוצנייא טינ רעווש זיא סע

 ןסירעג ןבָאה סָאװ טײלּפסטַאטש עקירעביא יד ןופ רעויסערגָארּפ ןעוועג רעכיז זיא

 ייז ןבָאה ךַאמּפָאםולש רעייז טימ ןוא דנַאלשטייד רעטניזַאב רעד ןופ סַאּפ ַא

 טָאה ןָאסליװ .ייווצ רעמונ גירקטלעוו ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ

 ןימ א ןיא "רעקלעפ עטקינייארַאפ , יד רעכלעוו ןופ ?גיל-רעקלעפ , יד ןפַאשעג

 | | .גנילמַאטשּפָא

 רעקיצנייא ריא .דלעפטכַאלש ןפיוא הלּפמ ריא ןּפַאכ זומ דנַאלשטייד ,

 -ּםעשרעדמוא עכייר ,עסיורג יד זיא ...ןעמוקוצייב יז ןפָאה ןעק סָאװ ,רענגעק

 ,ןפָאה וצ דנַאלשטייד רַאפ ךעלנעממוא ןכַאמ ןָאק עקירעמַא . . . עקירעמַא עכעל
 ,(ץרַאמ רעט98 ,טרָאד) ."טלעוו רעד רעביא ןירעשרעה יד ןרעו ןעק יז זַא ,ןביילג וצ

 -רעביור יד ןרָאװעג טנַאקַאב ןענייז'ס יו םעד ךָאנ ןיוש ןבירשעג .י .ׁש טָאה סָאד

 -צענפיורַא קסווָאטילטסערב ןיא טָאה דנַאלשטייד סָאװ םולש ןופ ןעגנוגנידַאב

 טָאה דנַאלשטייד .דנַאלסור ןופ גנורינער רעשיטסיוװעשלַאב רעד ףיוא ןעגנואוו

 ןופ ךַארּפש יד זיא סָאד ןוא ךַארּפש ןייא זיולב טײטשרַאפ יז זַא טלָאמעד ןזיוװַאב

 | | ,עבמָאב ןוא ןָאנַאק ,סקיב ןוא דרעווש
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 "טייקיטכערעג יד, ןופ רָאטקַאדער רעד יקסװָאנַאי .ׁש

 םורֲא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענייז סָאװ ןדַארעמַאק יד ןופ עיציזָאּפָא יד
 ןגעק טרעטיברַאֿפ ןענייז ייז .טקנוּפ-עיצַאנימלוק ריא טכיירגרעד ."שַאפ , רעד
 עטמירַאב סנָאסליװ ןציטש ןייז רַאפ ,גירק םוצ גנולעטש רעוויטיזַאּפ ןייז רַאפ םיא
 ךיז רע טניפעג טייז רעטייווצ רעד ןופ .טייז ןייא ןופ זיא סָאד .ןטקנוּפ ןצרעפ
 טלַאהרַאֿפ ,טרעװרַאפ ,טעוועשוב סָאװ ,רוזנעצ-המחלמ רעד ןופ קורד םעד רעטגוא
 טינ לָאז רע קיסעמ יװ ןוא .,ןגיוא עריא ןיא ןח אשונ טינ ןענייז סָאװ ןרעמוג

 רענעי רעדָא רעד זַא ,רעכיז טינ לָאמ ןייק רע זיא ןקורדסיוא עניײ ןיא ןייז
 טָא-טָא ןוא ,"שַאפ , רעד רעביא טגנעה דרעווש סעלקָאמַאד ,ןיינכרוד םעוו לקיטרַא
 רעכיז טינ ןיא יז ,גָאט וצ גָאט ןופ טריטסיזקע "שַאפ , יד :ּפָארַא ךיז יז טָא;
 ,גָאט ןדעי טײקלעוטקַא ןַא ןרעוו ןעק טָאברַאפ ןופ גנואָארד יד .תויח ריא טימ

 םיא טָאה ןעמ ןַא ןֹוא ,ןגָארטרַאֿפ טינ רעמ ענַאל יד ןעק יקסווָאנַאי .ש
 רעד .סָאװ גנוטייצ-רעטעּברַא רעיינ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןרעוו טניילעגרַאפ
 סידייל לַאנָאשענרעטניא , ןעמָאנ םעד רעטנוא טייג סָאװ ,ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ
 -רַאפ-רעטעברַא רעדיילק-ןעיורפ רעלַאנַאיצַאנרעטניא) "ןָאינוי סרעק ייֵאו טנעמרַאנ

 טימ ךיז ןדייש ןרַאפ גָאטייװ טימ ןעמונעגנָא םע רע טָאה ,ןבעגסױדַא טייג ,(ןייא
 ךײרּפ טימ ןוא רָאי קיצנַאװצ עצנַאג טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,"ש"ַאּפ, רעד

 ןענעק טעװ רע רעכלעוו ןופ ,ענובירט עכעלטפירש עקיטכיוװ ַאזַא טנירק רע סָאװ

 רעכלעוו וצ ןוא ,טנזיוט קיצפופ ַא ךרעב ןופ םלוע-רענעייל ןסיורג ַא וצ ןדייד

 -קע ריא ןזַא יױזַא ,ןעּפעשט וצ ךיז ליפוצ הפצוח יד ןבָאה טינ טעוװ רוזנעצ יד

 .שיטילָאּפ יא ןוא לעיצנַאניפ יא טרעכיזרַאפ זיא ץנעטסיז

 -רַאפ רעד טימ טגלָאפעגכָאנ .י .ש טָאה "פ"ַא , ןופ הָאטקַאדער קידנעייז ךָאנ
 רעריפ-ןייארַאפ-רעטעברַא ןלענָאיסעּפָארּפ ןטסקינייוװעניא ןַא ןופ טייקטריסערעטניא

 ענענייא סָאד ,גנוגעװַאב-רעטעברַא-ךַאפ רעטריזינַאגרַא רעד ןופ לַאטעד ןדעי
 טָאה ,טייקנבעגעגרעביא ןוא גנוטכַאבָאַאב רעמַאזכַאװ סיילפ רעמ טימ ךָאנ ןוא
 זַא ױזַא ."ש"ַאפ , יד ןריטקַאדער ןייז ןופ ראי קיצנַאװצ עלַא יד רַאפ ןָאטעג רע
 רַאפ זיא סָאװ ,טפירש רעשיטסיכרַאנַא רענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןופ גנַאגרעביא רעד
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 דיצ ַא וצ ,ןַאנרָא רעשיטסינומָאקדָאכרַאנַא ןַא יו טנכיײצַאב שוריפב ןעוועג טייצ ַא

 -ַאב עגונב ,םיא רַאפ טָאה לַאנרושז-ךַאפ ַא וצ ,ןייארַאפ ןלענַאיסעּפָארּפ ַא ןופ גנוט

 ךַאפ-רעדיינש ןופ ןטייחלצנייא טימ טייקנדנובעגסיוא ,טייקטרימרָאפניא ,טייקטנוואה

 .ןרעוו וצ ןעמוקעגנָא טכייל ןיא םיא .טייקירעווש ערעדנוזַאב ןייק טלעטשעגרָאפ טינ

 -נירַא םיא טָאה ןויבצ יװ ,"רָאטקַאדער-רעדורכ , ַא ?רָאטקַאדערי עסָאנעג , ַא ןופ

 גנולעטש רעקידבשוימ ,רעקיסעמ ןייז קנַאדא ,טכייליפ ךיז טָאה רע .טצעביקעג

 ןענייז סָאװ סעגַארפ עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ ליפ וצ ןעמונעג טָאה רע סָאװ

 -רעדורב ַא רַאפ טסַאּפעג רעמ ךיז 1919 ןיא גנונעדרָא-נָאט רעד ףיוא ןענַאטשעג

 -נוה ַא טנכײצַאב טרָאו ןטימ ןעוו ?רָאטקַאדעד-עסַאנעג ַא רַאפ יוװ ?רָאטקַאדער

 רעכעלסימָארּפמַאקמוא ,רענָאיצולַאװער רעקידרעייפ-םַאלּפ ,רעקיטנעצָארּפ טרעד

 8? 5 י 7 ,טסינומָאק-טסיכרַאנַא

 ןשנעװנַאק רעד ףיוא 1914 ןיא ךָאנ עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא סע

 טנעמרָאג סידייל לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ ןַאנרָא ןַא ןבעגוצסורַא דנַאלוװילק ןיא

 ךיז ידכ שינעילַאטיא ןוא שילגנע ,שידיי ,ןכַארּפש יירד ןיא "ןָאינוי סרעקריואוו

 ןוא ןטפַאשרעקלעפ יירד וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ רעדילנטימ יד טימ ןדערוצכרוד

 ,תונושל יירד םוידעמ-קורדסיוא רעייז רַאפ ןכיורבעג

 -םיוא זיא "טייקיטבע רעג , רעד ןיא עלעטש-רָאטקַאדער יד ןעמעננָא סדי .ׁש

 -ַאב סיורג טימ ןייארַאפ םעד ןופ סרעוט עטנענימָארּפ יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג

 ןופ ןעמָאנ א ןברָאװרעד גנַא; ןיוש ךיז טייצ רענעי ייב טָאה:.י .ש .גנורעטסייג

 -ַארג לֶאצ עשפיה ַא ,רָאטקַאדער ןטקישעג ַא ןֹוא טסיצילבוּפ ןטבַאנַאב רעייז ַא

 רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז ייז ןוא ןרָאװעג טקישענוצ ןענייז סעיצַאלוט

 | .?טייקיטכערעג ,

 רָאנ רעד ,"סטרעוורָאפ, ןופ רעטלַאװרַאֿפ רעד ,קעדַאלװ ךורב יװ טָא

 -וצ ןייז סיוא טקירד רעביירש רעטריריּפסניא-שיטעַאּפ ןוא דענדער רעטנכַאנַאב

 -עגיץרוק ןייז ךיוא ןיירַא טוט רע רעכלעוו ןיא ,גנורילוטַארג ןייז ןוא טייקנדירפ

 | י ;,י ,ש ןופ גנוצַאשּפָא עטסַאפ

 -ער רעד יוװ טָאה ,גנוטייצ רעיינ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,יקסווָאנַאי .ש,

 וצ ןפלָאהעג ליפ ,רעביירש ַא ןוא רענדער ַא יװ ,"ש"ַאפ , רעד ןופ רָאטקַאד

 ,ךס ַא ,ןבעל ןכעלטנפע רעזדנוא ןיא קנַאדעג ןופ טייקידנעטשטסבלעז ןרילומיטס
 רענענייא ןַא וצ טכער סָאד ןבָאה וצ עינעליווירּפ יד טצעשעג רע טָאה ןרָאי ךס ַא

 ןבָאה רע לָאו ןוא ,ע"שבר ,ןפלעה טָאנ םיא לָאז , ,, ןנָאזוצסיױרַא יז ןוא גנוניימ

 יי .(*ײקעדַאלװ .ב ,סעינַאװעשטניװ ערעזדנוא עלַא

 -ןטייהגנעלעננא ערעווש יד טימ טנַאקַאב טוג ןיא סָאװ קעדַאלװ זַא םינּפה

 -ַאב ,ןדיימוצסיוא סיוא טמוק טפירש ַאזַא ןופ רָאטקַאדער ַא סָאװ םילושכמ ןוא

 ךיז לָאז רע ידכ ןוא ,טכייל רָאג ןייז טינ טעברַא יד טעוװ ן-יי ,י ,ש רַאפ זַא טפיירג

 ,תוחוכ עכעלריטַאנרעביא וצ ןעמוקנָא ןפרַאד רע טעוו ,ןעוַארּפס ריא טימ ןענעק

  ,דלודעג ןוא ןטפערק ןבענ ,ןעמערישַאב ןוא ןטיה םיא לָאז רע טָאנ ןזָאלטָאג םוצ

 .1919 ,וד יִצַאי ,"טײסיטכערעגא -(* -



 339 ןפטש ןט ןפמעק ,ןבעל ןײז --- יטסטָאגַאי .ש

 -ניזעלש ןימַאשזדנעב סיוא ךיז טקירד ךעלכַאז ןוא :שיאַאזָארּפ שידרע רעמ י +

 .רעטקעריד ןייז רעטנוא סָאװ ,?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,רעג

 ,ןטכילפ-רָאטקַאדער ענייז ןליפרעד וצ ןעמוקסיוא ן-י .ש סע טעוו החנשח

 רעזדנוא ןופ רָאטקַאדער ןרַאפ ןגירק וצ .ןעגנוקעג זדנוא .זיא זייוורעכעלקילג ,

 ןקיאעפ .רעייז .םעד ,יקסווָאנַאי .ש רעדורב "טייקיטכערעג , גנוטייצ רעכעלטנכעוו

 (= ,"ש"אפ , רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאי ךס ַא ןופ .ךשמכ ןֹוא טסיצילבוּפ

 יד טיג רע ןוא .רענענייא ןַא ,"דעדורב / ַא .י .ש זיא ןרעגניזעלש ייב
 שזַאטס סיקסווָאנַאי "ןדנ ןיא ןיירַא, לַאנָאשענרעטניא ןופ רעדילנטימ יד ,רעטעברַא

 יורטוצ ןלופ ןכָאה ןלָאז ייז זַא ױזַא ,ננוטייצ רעלַאקידַאר ַא ןופ דָאטקַאדער ַא ןופ

 םעד סָאװ טירש ענעדיישרַאפ יד עגונב טרָאװ  ןייז וצ ןרעחוצ ךיז ןוא םיא וצ

 יד | ,ןכַאמ וצ ןעמוקסיוא טעװ ןייארַאפ

 ןעו ,העש ַא ןיא טלעוו רעד ףיוא .טמוק "טייקיטכערענ , ןַאנרָא רעזדנוא,

 -שומ ,ןָאינוי-סרעקיימסערד ןוא-טסייוו יד ,ןלַאקָאל עטסערג ערעזדנוא ןופ רענייא
 טביילג ןוא טייקיטכערעג ןעמוקאב וצ ףמַאק םוצ טפַאשרעדילגטימ ריא טריט

 ןבָאה ריִמ ןעוו ,טונימ יד שטנעב ךיא זַא ,יקסווָאנַאי .ש ,רבח ןוא דניירפ ,רימ

 וצ עבאנפיוא יד ךיז ףיוא ןעמענ טעוװ ריא זַא ,גננומיטשוצ יד ךייא ןופ ןגָארקעג

 רעד ,ץַארַאב .א ןופ טמוק גנוסיהנַאב יד (*=* "טייקיטכערעג , רעזדנוא ןריטקַאדער

 רעכיוה ַא רָאנ ,לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ (ריסַאק-רַאטערקעט) רערושזערטד'רקעס

 יי ,ןייארַאפ ןופ רעטמַאאכ

 רימ רַאפ קירעניא ןיא גנוטייצ רעד ןופ טייז עשירַארעטיל יד ךייש סָאװ

 ,רעּכלעזַא זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד לייוו ,רַאפרעד טושּפ ,ןדייל וצ

 ירַא רעשידיי רעד ןיא ןבָאה רימ סָאװ עטסעב ערעזדנוא ןֹופ רענייא זיא סָאװ

 יהעטנוא גנורילוטַארג א ןופ גוצסיוא רעצרוק ַא זיא סָאד .,(=*=* "טלעוו-רעטעב

 רעקיײמקַאָאלק דרַאָאב טניאשזד ןופ טנעדיזערּפ ,ןנרעבנייפ ?ארשי ןֹופ ןבירשעג
 . קץ 2 , - .קרָאידוינ ,ןָאינוי

 .,ןַאמניז טירָאמ סָאװ גנוסירגַאב רעד ןופ נוצפיוא ןַא ךיוא ןעגנערב רימ

 ךרַאָאב טניאשזד ןופ (רעטלַאװרַאפ רעניימעגלַא) "רעשזדענעמ לַארעגעשזד , רעד
 ןָא ןי .ש ןיוש טפור ,טסיכרַאנַא ןַא קידנעייז ,רע ,ןָאינוי סרעקיײמקַאָאלק ןוּפ
 יז טעוו טפירש רעיינ רעד ןֹופ רָאטקַאדער רעד ןַא טרַאװרעד רע ןוא ,עסָאנעג

 רע זַא ,טניימ סָאד םזילַאקידַאר ןופ ךייח רעקירעהעג רעד ףיוא ןלעטשקעווא
 ןפלעה טעוװ ןוא ןסערעטניא-ךַאפ עכעלנעטדנַאט יד רעביא ןביײהרעכירַא יז טעוו

 -עוַאב-רעטעברַא עטמיטשעגיפַאקידַאר - ַא סָאװ ,ליצדנע ןסיורג םעד ןכיירגרעד

 / -לעזעג רעצנַאנ רעד ןופ יוברעביא םעד ונייהד ,ןגיוא יד רַאפ ןטלַאה ףרַאד גנונ
 .ןרעי ףיוא ,ןצרוק ןיא ,תודוסי עקידרשוי רעמ ןוא עלענַאיצַאר רעמ היוא טפַאש

 ,טרָאד (5
 .טרָאפ (א8
 .טרָאד טא
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 רערָאג רעד ןופ טירשראפ ןלאסרעווינוא םעד ןבָאה ןעניז ןיא טירש ןוא טירט

 .טייהשטנעמ

 :טביירש רע סָאװ טָא

 ,רעטעברַא יד ןופ רעזייוונעוו ןוא רערעל רעד ןייז טעװ טייקיטכערענ יד,
 -ער םעד סירגַאב ךיא ,טייהשטנעמ רעד ןופ סערנָארּפ ןקידרעטייו םוצ ןריפ ייז טעוו

 עקיסַאּפ יד רעכיז זיא רע .יקסווָאנַאי .ש 'נעג ,גנוטייצ רעיינ רעזדנוא ןֹופ רָאטקַאד

 ךאו רעד ףיוא טייטש .ננוטייצ-רעטעברַא עקיטכיוו ַאזַא ןריטקַאדער וצ ןָאזרעּפ

 רעזדנוא ןופ נלָאפרעד רעד ןוא ,יקסווָאנַאי 'נענ ,דניק ןריובעגנ-יינ רעזדנוא ןופ

 : (טרָאד) ."טרעכיזעג זיא ליצ

 רע סָאװ טָא .טפירש יד ּפִא טצַאש .י .ש יו טיול ,ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ,עיצקַאדער ןייז רעטנוא ץנעטסיזקע ריא ןופ ראי ריפ ךָאנ ןבירשעג טָאה

 ךעלנעמ רָאנ זיא סָאװ ץְלַא ןַא טפַאהנסיוװעג ץנַאג ןגנָאז רָאנ ןענעק רימ

 עריא ןיא ?לַאנַאשענרעטניא , רעד ןפלעה וצ "טייקיטכערעגנ, יד רַאפ ןעוועג

 ןוא יירטענ יױזַא ןביילב ֹוצ ןנָאזוצ ןענעק ריס ןוא .ןרָאװעג ןָאטעג זיא ,ןפמַאק

 ןקידנעמוק םעד ןיא ךיוא ?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ ןסערעטניא יד ןבענרעביא
 | | ,(+" ראי

 רעד ןגעוו ןגָאז וצ זדנוא טָאה .י .ש סָאװ ןענעייל וצ זיא טנַאסערעטניא

 ןיא טביירש רע סָאװ טָא ;רָאפ ךיז יז טלעטש ר ע יו ,טפירש רעד ןופ עבַאנפיוא

 ;"9ביבציטָאנ סרָאטקַאדער ןופ , ןייז

 -נעוו ןייז ,רבח ןייז ,דניירפ ןייז רענעייל םעד רַאפ ןרעוו זומ גנוטייצ יד,

 גנוטייצ יד זַא ,ןייט ךיא ...ןרעיוא ענייז ןוא ןניוא ענייז ,ליומ ןייז ,רעזייוי

 ףמַאק סע טסייה טציא ...ןדער וצ ,ןרעה וצ ,ןעז וצ טפַארק ןייז ןקרַאטשרַאפ לָאז

 ךָאד רעדָא ...ףמַאק לָאמ ַא רעדיוו ןוא ףמַאק ,(קיירטס ַא ןטימ ןיא טלַאה עמ)

 גנוטייצ רעזדנוא ןכַאמ וצ ןעננילעג סע טעוװ טייצנשיווצ ןיא זַא ,רעכיז ךיא ןיכ

 םעד רַאֿפ קידנעװטיונ טגנידַאבמסוא יױזַא ,טנַאסערעטניא יױזַא ,קידעבעל ױזַא

 ךיא ןעוו ....ןייז ןענעק טינ דייר ןייק רָאנ לָאז ןענעייל םינ ןופ זַא ,רענעייל

 ךיא ןיימ רעטעברַא ביירש ךיא ןעוו ;ןירענעייל יד ךיוא ךיא ןיימ ,"רענעייל , ביירש

 -ענ ערייב קנַאדעג ןיימ ןיא ךיא בָאה ,שטנעמ ביירש ךיא ןעוו ,ןירעטעברַא יד ךיוא

 רעדָא רענרע ראה ַא ףיוא טינ ןענייז ,גנוניימ ןיימ טיול ,סָאװ ,ךיילג רעטכעלש

 ןייז יז זומ ,ןרעוו טנעיילעג לָאז גנוטייצ יד ידכ ...ערעדנַא יד ןופ ענייא רעסעב

 יד .טרָאװ ןופ ןעניז ןטסעב םעד ןיא טנַאסערעטניא טסכעה רענעייל םעד רַאֿפ

 -רעּפרעק ,ןקיטסייג םעד ןופ ל?גיּפש רענייר ,רערָאלק רעד . .. ןרעוו זומ .גנוטייצ

 -ניא , רעסיורנג רעד ןופ דילגטימ ןדעי ןופ ןבעל ןלַאיצַאס ,ןלענָאיצַאמע ,ןכעל

 .(**"לַאנָאשענרעט

 ,םישוח ןוא םירביא עלַא טימ ,המשנ ןוא ףונ טימ ןיירַא ךיז טפרַאװ .י .ש

 .1923 טי רעטפ ,טרָאד (*

 .1919 ,ינַאי רעטוד ,טרָאר (+*



 581 ןפַאש ןוא ןפמעק בעל ןײז  יטסװָאבַאי .ש

 ןיא זיא רע ,טוג ךיז טליפ רע ,תיב-ףלַא םלוע ןייז טימ טלענק רע ןםזינָאינוי ןיא

 ַא ןופ קפוד ןפיוא רעגניפ ןרַאבליפ ןייז ,ןגָאז וצ ױזַא ,טלַאה רע .טנעמעלע ןייז

 .ןגיוא עקידנענעייל טנזיוט טרעדנוה טימ רעּפרעק ַא ,רעּפרעק ןלַאסָאלָאק-שּפיה

 ,םזיכרַאנַא ןייק טפירשכַאפ רעיינ רעד ןיא טינ טקידיירּפ ,ךיז טייטשרַאפ ,רע

 םענייר טקידיירּפ רע .רעלעפ ַאזַא ןיינַאב לָאז רע טקַאט ליפוצ טנָאמרַאפ .י .ש

 .ןכַאז עשיתיבפלא המודכו ,טרָאװ ןופ טשּפ ןרעפיט ןיא עיטַארקַאמעד ,םזינָאינוי

 יףלַא ןטימ יינ סָאד ןופ ןבייהוצנֶא סולשַאב ַא ...טסַאפעג ןבָאה רימ,

 | / .(טַאמ רעט30 ,טרָאד) "תיב

 "ערירעדורב, רעטכע רעד תמאב טרעװ יקסווָאנַאי .ש ,טרָאװ ןייא טימ

 יטסירעטקַארַאכ טיג רע ,(ןרָאפנעמַאזוצ) סנשנעוװנַאק יד וצ טראפ רע ."רָאטקָאד

 ןופ ןטנעדיזערּפ-עציװ יד ןופ ,עטמַאַאב עכיוה יד ןופ ךעלטערטרָאּפ -ןעּפ ,סעק

 רצ טינ יד ןיא טעקרונ ןוא טמיווש רע ,טרָאװ ןייא טימ .לַאנָאשענרעטניא רעד

 .ןרעסַאװ-ןָאינוי עפיט

 רַאֿפ קַאמשעג ןייז וצ יירטעג רע טביילב טייצ רענעגייא רעד ןיא רעבָא

 -ער ןייז רעטנוא לָאז "טייקיטכערעג, יד זַא טינ ןפוא-ןיאב ?יוו רע ,רוטַארעטיל

 -ַארעטי? יד ריא ןיא טָאה רע .לגנוטייצכַאפ גנע ןַא ןרעוו טנַאה רעשירָאטקַאד

 ,גנולײטּפָא עשיר

 טרָאס םעד רַאֿפ גנוטייצ רעד ןיא ץַאלּפ ןבעג רַאפ ָאי רימ ןטלַאה ...װ

 ןבָאה רימ .ךעלצונ יא ןוא םענעגנָא יא קיטייצכיילג ןייז לָאז סָאװ ,רוטַארעטיל

 .(="ליצ םעד טָא ןכיירגרעד וצ ביילקּפָא רעזדנוא ךרוד טימעג קידנעטש ךיז

 יכיד טּפיוהרעד ,ןעיורפ עשירָאטסיה עטמירַאב ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא טקורד רע

 ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ רע .עירוֿפ רתסא ר"ד ןופ ןבירשעג ,סנירעט

 ןוא ,גנולייצרעד ַא ,דיל ַא רעמונ םעד טנחאב טּפָא ץינַאנ .רעטכיד רענַאקירעמַא

 יםיױא-רעטַאעט ַא ,עמַארד ַא רעביא קילברעביא ןַא ,ןָאטילעפ ַא ,ענייא יו רעמ

 ."ש"ַאפ , רעד ןופ עיצידַארט יד ןָא רע טלַאה טכיזניה רעד ןיא .ךוב ַא ,גנוריפ

 רעד וצ ךעלנע ןייז טינ ףרַאד "טייקיטכערעג , יד זַא ,טונ ץנַאנ טפיירנַאב רע םגה

 רערעסערנ ליפ ַא זיא םלוע-רענעייל רעד :טפירש רעכעלטנכעוו רעשיטסיכרַאנַא

 .רעקידכמע רעמ ַא ,רערעדנַא ןַא שּפיה ןוא

 :טרּפ םעד טָא ןנעוו טנָאז רע סָאװ טָא

 .. םינוקזב  רעזדנוא ,דניק קיטסייג רעזדנוא זַא ,זיא עיציבמַא רעזדנוא

 טינ ןליוו רימ .רעדורב ןייז יו ,ןטּפַאשננייא ערעדנוזַאב ץנַאג ענייז ןבָאה לָאז

 לָאז עמ זַא ,ןטייווצ םוצ ךעלנע ןייז לָאז רענייא ןכלעוו ןופ ,גניליווצ זייק ןבָאה

 -טסייג ןוא סיורג ןייז לָאז ייז ןופ רעדעי זַא ןליוו רימ .ןענעקרעד ןענעק םיוק ייז

 | .(*"*"טיבעג ןייז ףיוא רעדעי -- ,ןצונ ןסיורג ןופ ןוא ךייד

 םעד ןשיװצ ןסעומש, עצרוק ןופ ןעמונענסיױרַא קיטשכורב ַא זיא סָאד

 .'טקֶא רעטוס ,טרָאד (5

 .וַאֹוַאי רעטכו ,טרָאד (ײ+*



:2 
 ןיר ר ַאג אב ַא

 "ןטסַאקווירב , םעד ןופ םוקמב ןימ א ןעוועג זיא סָאװ ,"רענעייל יד ןוא רָאטקַאדער

 ."ש"ַאפ , רעד ןיא טריפעגנָא קידרעפעפ ןוא קידעצלַאז ױזַא טָאה .י ,ש סָאװ

 עשימאנָאקע עכעלגעטינָאט יד ןעניד וצ תוחוכ עֶלַא טימ ךיז טיֿמַאב ,י ,ש

 טימ ןייגנָא ךיוא רע ליוװ רעבָא טרַאװנגעק רעד ןיא ,רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא

 -רַאֿפ ,רעטעברַא יד ןופ קַאמשענ םעד ןלעדיײארַאפ ,ןריוויטלוק ןופ טעברַא רעד

 ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,קרעווטסנוק ַא רַאפ ,טייקנייש רַאפ שוח רעייז ןפרַאש

 ןכעלבעטשכוב ןיא רעטוּפ ןוא טיורב טימ ןענעמרָאק וצ ייז ךיז טסיילפ רע תעב

 טלַאפ סָאװ ןמ ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ ןבעג ךיוא ייז רע ליוו ,טרָאװ ןופ טשּפ

 יד ןיא ךעלקילנ טעמכ ,ןדירפוצ יו רעמ ךיז טליפ רע . . . למיה-קיטעטסע ןופ

 סיורג טימ תוחילש עטלּפָאד יד טָא טליפרעד רע זַא טנייש םיא ןעוו ןטנעמָאמ

 -בערעג יד זַא ,..ןעקנעד רימ , .נלָאפרעד םעניילק ןייק טינ טימ ןוא תוירחא

 ןיא ןענישרעד ןעוו זיא סָאװ טַאלבנכָאװ עטסעב סָאד ךעלקריוו זיא ?טייקיט

 | | .(1924 ינַאי רעט4 ,טרָאד) ?עקירעמַא

 רעיירפ ראג רענעזעוועג רעד .י .ש זַא ,טניימעג ץלַא ןבָאה רענעייל לָאצ ַא

 ,"טייסיטכערענ , רעד ןיא יירפ ןליפ טינ ךיז ןעק ,"ש"ַאפ , רעד ןֹופ רָאטקַאדער
 ,ןייאראפ ןלַאנַאיסעּפַארּפ ַא ןופ טרילָארטנַאק טרעוו ןוא טפירשכַאפ ַא זיא סָאװ

 ,טלעטש .י .ש סָאװ ןעגנורעדַאפ עלַאמיסקַאמ יד ןעמוקכָאנ טינ רעכיז ןעק סָאיו

 ערעדנַא ,טנַאזעג םיא סע ןכָאה ייז ןוא ,גנונעװַאב-רעטעברַא ןַא וצ ,םתסה-ןמ

 .םיא טימ קידנצייר ךיז יו ,גנורעדָאפפיוא טימ ערעדנַא ,דיילטימ טימ

 םעיו ןיא יירפ ןצנַאג ןיא ןיא רע ןַא ,ייז טרעכיזרַאפ ןוא ייז טהעפטנע רע

 -טיורא-סננוניימ ענייז ןיא ךיוא יוװ ,ןָא טמענ רע סָאװ ןעלקיטרַא יד ןופ ביײלקּפָא

 ןגערפ ייז ןוא טלענ טוג רַאֿפ ןָא טינ רעפטנע ןייז ןעמענ ייז רעבָא .ןצכעגָאז

 ןיא ךיז טניפענ רע זַא רָאֿפ ץְלַא ךיז ןלעטש ייז .לָאמ ַא ךָאנ ןוא רעדיוו םיא

 ענייז ןיא טביירש רע סָאװו טָא .גנייטש ַא ןיא לניופגניז םענייש ַא ןופ ענַאל רעד

 ."ןסעומש עצרוק

 רע ,רָאטקַאדעד רעד זיא "טייקיטכערעג ,, רעד ןיא סָאבעלַאב רעקיצנייא רעד,

 יד ןבָאה טנעקעג טינ טלָאװ רע ןעוו עלעטש יד ןעמונעגנָא טינ לָאמ ןייק טלָאװ

 ...טסנעד רע סָאװ יירפ ןוא קנַארֿפ ןקידיײטרַאֿפ ןוא ןקירדוצסיוא טייהיירפ עלופ

 ןעק ןוא גנוניימ ַא טָאה סָאו רעדעי ךיוא רָאנ ,יירפ רָאטקַאדער רעד ןיא רָאנ טיג

 ןצונַאב יירפ ןוא קנַארפ ןעק ןקידיײטרַאפ ןוא ןקירדסיוא רעקינייוו רעדָא רעמ יז

 .(*"טייקיטכערעג , רעד ןיא ןטלַאּפש יד טימ ךיז

 טפו- -ע ןעוו וליפא ,ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא רָאטקַאדער ןנעו טדער רע

 :ןעמָאנ םענעגייא םייב ןָא ךיז

 .(=""אטינ ןענייז גנוטייצ רעד ןיא יקסװָאנַאי יו ערעכעה ןייק = ייינ

 ,י* .ַאנַאשענרעטניא דעד ֹוצ ןבעל ןֹוא בייל טימ טפיוקרַאפ ןענייז רימ ,ָאי

 .ראורבעפ רעט21 ,טרָאד (5
 .1971 ,טסוגיא רעטופ ,טרָא1 (5*



 53 ןפַאט טא ןפטעק ,ןבעל ןַײז --- יעטוטגאי .ש

 -רגֹוא טימ ;ןטייקיאעפ ערעזדנוא עלַא טימ ,תוחוכ ערעזדנוא עלַא טיפ ןעניד רימ

 -רעטנוא ...םוצ טייקנבעגעגדעביא ןרָאי ןוא ןרָאי ןופ שזיטסערפ ןצנַאג רעז

 | ,(ירבעפ רעמ4 ,טרָאד) ?רעטעברַא ןטעדנעלברַאפ ןוא ןטקידד

 "טייקיטכערעג , דעד ןיא זַא קנַאדעג םעד וצ טינ ןפוא םושב טזָאלרעד רע

 ןגייברַאפ ֹוצ ןשינעעזנייא עכעלצונננייא זיא סע עכלעוו בילוצ סיוא םיא טמוק

 וצרעהַא טָאה רע ןַא ,ליומ ןלופ ןטימ טּפױהַאב .י .ש .ןּפיצנירּפ עלַאקידַאר ענייז

 ןייז ןוא טעטירגעטניא עצנַאג ןייז ךיז טימ טבַאר ובעג "טייקיטכערעג רעד ןיא

 -רעטיר ;ןכ כעלדימרעדמוא ןַא ןופ ששטסערפ ןוא שזַאטס ןקירָאדגנַאֿפ ןצנאנ

 זַא ליוו .י .ש ,ןעמוטש ןוא ןטהלװעַאב ,רעטעברַא ןטהלוװעאב םעד ראפ רעפמעק

 | יי ."טייקיטכערעג , רעד ןיא יירפ ןפיפ ךיז לָאז רעטעברַא רעד

 ןיא ןקילײטַאב ךיז ןלָאז רעטעכרַא יד זַא ןרעג רעייז אקווד ןבָאה רימ ,

 ךרוד ןַאגרַא רעד זיא "טייקיטכערעג , יד .ייז טריסערעטניא סָאו ךַאז רעדעי

 יי .(+"טרָאװ םוצ ןעמוק לָאז רעטעברַא רעד ךיוא ןכלעוו

 אנש

 רָאטקַאדער א ידי רעמ 6

 .קיירטס רענײמעניַא ןַא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא 1919 רַאונַאי 321 ם

 טיפ יי וי .ןטַאטשרַאװ יד ןזָאלרַאפ .לעטעברַא יד

 -קילג ןוא ףורוצ ַא "טייקיטכערעג , רעד ןופ רעמונ ןטייווצ ןיא טָאה .י .ש י

 ."רעבַאמ-טסייוו סידייל רעקידנקיירטפ 0 יד וצ , ,"שטנואוו

 ;ןעמַאזוצ עלַא ,טייקיגייא ,תודחא .1 :ןרעװ טיהעגּפָא ןפדַאד ןכַאז ירד, |

 וצ יד וצ ,רעריפ ערעייא וצ יורטוצ ןזָאלננידַאב ןטסלופ םעד ןבָאה טזומ ריא

 ןוא וַארב .8 ;ףמַאק ןיא ךייא ןריפ .וצ טלייוורעדסיוא ןייֿפַא טָאה ריא ןעמעוו

 טנַאה טינ טייג טייקיטומ ןוא טייקוװַארב רעבָא ,ףמַאק רעייא ןיא טייז קיטומ

 ,ירעדליּפעג ןקידחנושמ טימ טנַאה ןיא

 .(*ֿ*"םמַאק ןביירגיז ַא רַאפ קידנעווטיונ טו ןענייז ןעגנוגנידַאב יירד יד

 גיז רעד , לּפעק םעד דעטנוא רָאטקַאדעד רער ןיוש טביירש רעמונ ןטירד ןיא ||

 | :"רעדיינש רענעמ יד ןופ

 -רַאפ ןייז וצ .ךָאו א העש 4 וליפא זַא ,ךָאד טסייוו רעפמעק עװַארב ריא,

 ,ךייה רענעי וצ ךיז ןביילק .רימ ,ןיינ ,קילג רעסיורג ןייק טינ זיא רעטעברַא ענעגנור

 .(*?5"רענעגנודעג ןייק רעמ רענייק ,דענייק רעבָא ,רעטעברַא ןענַיז עֶלַא ואוו

 יופופ ,יגױהא רעט8 ,טרָאד (*
 .בַאי רעמ28 ,טרָאד (א+

 .רַאטַאי רעט3ו ,טרָאד (אאצ



 ןידר ָאג אבא - --

 טקנעדעג עמ ןעוו סניוועג רעסיורג ַא רָאנ זיא ןטעברַא ךָאװ ַא העש 4
 ןוא ,העש 80 טעברַאעג 1900 ןיא ןעמ טָאה ןטַאטשרַאװ לָאצ רעסיורג ַא ןיא זַא
 ,ךָאװסטעברַא עקידהעש-פ9 ַא טפמעקעגסיוא ןעמ טָאה 1910-1909 ןיא

 םעד רעטעברַא עקידנפמעק יד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןטלַאה ליװ .י .ש רעבָא
 יכולבכ םעד ךרוד ענַארפ-רעטעברַא רעד ןופ גנוזייל עקידנעטשלופ יד ,ליצדנע
 ןטייווצ ַא ןעגניד וצ טכער ןייק טינ טָאה שטנעמ ַא .טּפַאשנעגנודעג ןופ ןיַאשּפָא

 ןייק ,ןעמ זומ ןטעברַא ,ןעמ ףרַאד ןטעברַא .םיא רַאפ ןטעברַא לָאז רע ןשטנעמ
 {פרַאד קיטיינ זיא טעברַא ביוא רעבָא ,ןריטסיזקע טינ ןעק טעברַא ןָא טפַאשטריוו

 . .ש .רעטעברַא רענעגנודעג ןייק ןייז טינ ףרַאד רענייק רעבָא ,ןטעברַא עלַא
 ןופ ןעננוגנידַאב יד ןופ רעסעבסיוא םעד רַאפ ףמַאק ןיא זַא םכיירטשרעטנוא
 עלא יד ןזַא קנַארעג ןופ ןזָאלסױרַא טינ רעטעברַא רעד ףרַאד ,טעברַא רענעגנודעג
 זיולב ןענייז ףמַאק םעד ךרוד טרעבָארעד רע סָאװ ןעגנורעטכיילרעד ,תוחנה
 -ַאבַא עקידנטולחל יד --- טרעדנעעגמוא טביילב ליצדנע רעד תעב ,ןוויטַאילַאּפ
 כע ןכלעוו ףיוא ,םעטסיס-טּפַאשנעגנודעג רעד ןופ ,טַאירַאלַאס םעד ןופ עיציל
 ,לעטשנייא רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאנ רעד ,טנעמַאדנופ ַא ךיוא יװ ,ךיז טלַאה

 :קעסנָאק ןופ טסייג םעד טימ ןעמונענכרודַא ךָאנ זיא .י .ש זַא ,טעז עמ
 -ָארּפ ַא זַא ,ךָאנ טביילנ רע .םזילַאקידניסדָאכרַאנַא רעדָא םזילַאקידַאר ןטנעוו
 טינ ךיז ךָאד ןוא ןעמרָאפער .רַאפ ןפמעק ,ןגלָאפרַאפ ןעק ןייארַאפ רעלענַאיסעּפ
 םוצ קיטלינכיילג ןרעוו טינ ,עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד ןופ לַאעדיא םוצ ןליקּפָא
 עיינ ףיוא טפַאשטריװ רעצנַאג רעד ןופ יוברעביא ןקיסיוכרוד ַא ןופ בערטשַאב
 .רעבָא ,רעטעברַא -- עלַא ;סעצָארּפ-רעטעברַא םעד רַאפ טייחכיילג ןופ תודוסי

 .ןעננודעג טינ םענייק ןופ זיא רענייק
 -רַא יד ןריזיליבָאמ .י .ש טפלעה טרָאװ ןשיטעגרענע ןקידעבעל ןייז טימ = |
 ,ףמַאק ןתעב ייז טקיטומרעד רע ,קיירטס םעד רַאפ ה"ד ,ףמַאק רעייז רַאפ רעטעב
 טסירנַאב רע ןוא ,ןיול ןרעכעה ןוא ךָאװסטעברַא רערעצריק ַא רַאפ קיירטס ...ה"ד
 יד טימ דימת זיא רע ,רוציקב .ןענואוועג ןיא קיירטס רעד ןעוו ,גיז ןטימ יז

 טרָאװ ןייז ,"עטכידעג עטכער, יד ןיא זיא רע ,ןָאינוי רעייז טימ ןוא רעטעברַא
 ,עיצקַא ןרעוו זומ ץַאז רעדעי ןייז ,טַאט טרעוו

 ןקידנעמוק םעד עיצַארטסנַאמעד-טעקיּפ רעקיזיר רעד וצ, לּפעק ןרעטנוא
 | - | | י .ש טביירש-"קיטנַאמ

 עיצַארטסנַאמעד רעקידנעמוק רעד וצ ןלעפ טינ רָאט ענייק ןוא רענייק
 וצ דניז ַא ןעועג טְלָאװ סע ןוא טייהנגעלעג עסיורג ַא ןיא סע .ירפ קיטנַאמ
 םִאו טנַאװ יד זַא ,סנירעקיירטס ןוא סרעקיירטס עווַארב ,טקנעדעג .ןלעפראפ
 ,ךיז טלקערב ,ךיז טלקָאש ,טסעפ ױזַא קירוצ ןכָאװ ריִּפ טימ טשרע ןעזעגסיוא טָאה
 סטעברַא ןופ דנַאטשרעדיװ רעד) טנַאװ עטעינכורּפעצ יד ןוא סיוטש ןטונ ןייא ךָאנ
 טָא ןייז קיטנַאמ ןקידנעמוק ןופ עיצַארטסנָאמעד יד לָאז ָאט ,ןלַאפנייא זומ (רעבעג
 | .(*"םיוטש רעקידנניזַאב-ץלַא רעד ,רעסיורג רעד

 .רָאורבעפ רעט14 ,טרָאד (*



 טי ןפאש טא ןפמעק ,ןבעל ןײו - . יהסװַאנַאי .ש

 ןקרַאטש ןייז טימ לייט ַא .י .ש טמענ עיצקַא-ןָאינוי רעקידנפמעק רעדעי ןיא

 ,טכערעג זיא רע ןוא ,ןזַארפ עקידנעיירש טצינ רע זַא ,טינ רעבָא טלַאה רע .טרָאװ

 ַא ןיא גנולדנַאה ןיא ךיילג ךיז טדיײלקַאב ןוא גנולדנַאה וצ טפור טרָאװ .ַא ןעוו

 ,גנומענרעטנוא ,תושממ ,טייקכעלקריוו ,טַאט ןיילַא טרעוו ןיכעוט- ןסַאמ

 רידנַאמָאק א יװ רָאנ ,רעטכעלפ-ןזַארפ ַא רעביירש ַא יו טינ ךיז טליפ .י .ש

 ןטימ טקעוװ ןוא טפור ,רענירק יד ,ייז טקיטומרעד ןוא ײמרַא ןַא טריפ סָאװ

 אנוש ןופ סעיציזָאּפ יד ףיוא ףירנֹנֶא ןשיאָארעה ןקרַאטש םוצ טרָאװ ןקרַאטש

 | .ןרעוו טניזַאב זומ סָאװ

 םעד טָאה ,ןבענעגרעביא קיטכיר טקַאפ רעניילק ןייא זַא ,ןעקנעד רימ,
 ןשטנעמ עטסיימ יד ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןזַארּפ עקידנעיירש עסייה רעטנזיוט ןופ טרעוו

 ןעוועג ןענייז ןשטנעמ ,טניוטעג סע טָאה רשפא לָאמַא .טינ גנוקריוו ןייק רעמ

 ַא ןופ ןסיירטימ טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ,רעשירַאנ ,רעוויאַאנ ,ךעלנלאפ ,רענניי

 זיא עיצַאטיגַא יד ,ָאי .ןטייצ עקיטנייה רעמ טינ טיינ סָאד רעבָא טרָאװ ןקרַאטש

 י | | .("ןסעומש עצרוק" ,טרָאד) ?טליּפשעגסיױא

 םתס ,לַאעדיא ןטייו ַא ןגעוו עיצַאטינַא עטקַארטסבַא ןעניז ןיא טָאה רע
 ןצ ןפור סָאװ רעטרעוו עקרַאטש ענייז טינ רעבָא ,ןעיירעמיורט ןנעוו יירעדייר

 טשרע רע טליּפש עיצַאטינַא עשיטקַארּפ עטערקנַאק יד טָא .םישעמ "עקרַאטש ,|

 ןקיבלעז ןיא "טייקיטכערענ , רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיֹוא קירעהעג יו רעדנַאנופ

 י | ,ןרעמונ עקידרעטייוו עַלַא ןיא ןוא רעמונ

 :?קיטרַאטייל ןייז ןיא טביירש רע יװ טָא

 ןעק ,טציא זיב יװ טבעלענ ןבָאה רעטעברַא יד יו ,ןבעל ױזַא רעננעל ..,

 רעד זיא סָאד ,טבעלעג טינרָאנ רעסעב ןיוש זיא ןבעל יױזַא רעדייא .,,טינ ןעמ

 תעב זַא ;טמוק םיא סָאוװ ,קלח ןייז טינ טנירק רעטעברַא רעד זַא ,ןייזטסואווַאב

 רעד ,רע ןומ ,עטסעב סָאד ןוא עטסנעש סָאד ןבעל ןופ ןסינעג לָאצ עניילק ַא

 ןוא ..,שיט ןכייר ןופ ּפָארַא ןלַאפ סָאװ ,ךעלקערב טימ ןענענונַאב ךיז ,רעטעברַא

 סע ןלעוװ רימ זיב גנַאל ױזַא ןפמעק ןוא ןפמעק ,ןפמעק ןלעוו רימ ,טָאנ ייב

 (* ,"ןריפסיוא

 יד ;ןענואוועג ןבָאה רעטעברַא יד ..קיירטס רעד ןטלַאהעגנָא טָאה ןכָאװ ףלע

 רעמ טָאה סָאבעלַאב רעד ןוא העש 44 וצ ןרָאװענ טריצודער זיא ךָאװסטעברַא

 א ןוא סָאװרַאֿפ ַא ןָא קיליווטומ רעטעברַא ןַא ןקישוצקעװַא טכער ןייק טינ

 ףיז טקירד .י .ש יוװ .ןיד-תיב ַא רַאפ ןרעוו טכַארבעג ףרַאד לַאפ רעדעי .,ןעוורַאֿפ

 ןרעטלע ןופ רעדיינש םעד ןלעפענ ֹוצ ידכ ,ןענימרעט עשיאַאכרַא ןיא סיוא

 ךָאנ ןטלַאה ךיז ןפרַאד ייז יױזַא יו רעטעברַא יד ןָא .י .ש טגָאז .דניצַא

 -רַאפ רעייז סָאװו הוכ םעד ןטלַאהנָא ייז טנרעל רע .קיירטש םענענואוועג םעד

 ןסיררַאפ ליפ ֹוצ טינ ךיז טייצ רענעגייא רעד וצ ןוא ,ןבענעג ייז טָאה גנוקינייא

 ירַבעַּב רעט'21ו ,פרָאד (*



 ..ןייזילב רעקילייה ַא ,השודקבש רבד ַא ןָאינוי יד זיא ן-י .ש ייב

 רעייא ,גנוטסעפ רעייא ןיא יז !"ןָאינוי רעייא קילייה טלַאה ,רעייט .טלַאה, -

 טימ .ערעייא גנוטסעפ יד טָא ןכַאמ וצ רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש סאו טעז .ץֹוש

 ןופ טייקידנעווטיונ יד ,טייקכעלצונ יד טינ ךָאנ ךיז טקידנע גיז ןקיטציא .םעד

 ,..ןֶא טשרע ךיז טבייה יז ,טרעקרַאפ ,ןָאינוי רעייא

 -מוא וצ טינ סע טכַאמ ':קנואוו ַא ךָאנ ,רעקיטכיר רעדָא ,טרָאװ ַא ךָאנ ןוא ==
 טכַאמ ,טגיזעג טָאה ריא עכלעוו רעביא ,םיטַאבעלַאב ערעייא רַאפ ךעלנערטרעד

 טימ טָאה ,ענעגָאלשעג יד ןענייז ייז זַא ,טירש ןוא טירט ףיוא ןליפ טינ ייז

 זיא טומסיורג עלעסיב א ןעוו ,ןלַאפ ָאד ןענייז סע .,,שינ עעזנייא עלעסיב ַא ייז

 םיטַאבעּפַאב יד וַא ,רעכיז ןענייז רימ .תועשר ײלרעלַא יװ םַאזקריו רַעֿמ

 "ןַאטש רעייא יו שקווד טרעיינ ,.,טײקכַאװש יוו ןשטייטסיוא טינ סע ןלעוו ערעייא

 רעד ןיא ,ןסקַאװ םעד ןיא ןפלעה ץרַאטש ריא טעװ ןיילַא טימרעד ןֹוא ,טייק

 .(ץרַאמ רעטד ,טרָאד) ?ןָאינוי רעייא ןופ גנוקרַאטשרַאפ

 -רעד ןילַא רעטעברַא רעד טעװ ןָאינוי רעד ךרוד .ץּלַא רעביא זיא ןָאינוי יד

 -עטרַאחרַאפ ענייז ןֹופ סיױרַא טסייר רע סָאו סעיסעצנַאק יד זיולב טינ ,ןכיילג

 -רָאדרַאפ רעצנַאג רעד רעביא גיז ןקיטליגדנע ןייז ךיוא רָאנ ,םיטַאבעפַאב עטעוי

 רעד ןייז סע טעװ ןָאינוי רעד ,םעטסיס רעשיטילָאּפ ןֹוא רעשימָאנָאקע רענעב

 -םטעברַא םעד ןופ ףפַאלקש רעד ןייז וצ טָאטשנַא רעטעברַא רעד זַא וצרעד םרוג

 ,רַאה ןייז ןרעוו טעוו .סעצָארֿפ

 סע !בוט-לזמ ןקיצרַאה ַא סרעקיירטס .עכיירגיז יד וצ ןפורסיוא רימ ן'ליוו;,|

 ןיא רעטעברַא רעד סָאװ וצ ,ןענואועג טינ ץְלֲא זיא ךָאנ ןזַא ,תטא ןיא

 ב רעד ןייז טינ טעוװ דעטעברַא רעד יוז גנַאל יױזַא זַא ןסייוו רימ .טקיטכערַאּב

 .ךעלקילנ ןוא ןדירפוצ תמאב ןייז טינ רע ןָאק ,טעברַא רענעגייא ןייז ןופ סָאבעל

 גיז רענענואוועג טציא רעד זַא ,רעכיז רימ .ןענייז ,טייז רערעדנַא רעד ןופ רעבָא

 (= ,";נוטכיר רעטשטנואוועג רעד טָא ןיא זיירּפש דעסיורג ַא זיא

 טסעפ סיפ יד טימ טייטש סָאװ רעטייל ַא ןוא לּפַאטש ַא זיא גיז רעדעי

 ןייז טימ רעטנוא טרַאּפש ןוא טויקכעלסריוװ רעקיטרעוונגעק רעד ןופ ןדָאב ןפיוא

 ,רעטיירפַאב ,רעמַאזטעברַא ןַא ןופ לַאעדיא םוצ ףױרַא טריפ ,?מיה םעד ּפָאק

 י | | ,טייהשטנעמ רעכעלקילג

 -שטנעמ רעד ןיא טרָאװ עלופסטפַארק ק ןוא עטסנעש סָאד ךָאד זיא סָאד ! גיז,

 ןוא ןייא ןופ רעבָא ,רעטרעוו ענעדיישרַאֿפ ייווצ ןבעל ןוא גיז ...ךַארּפש רעכעל

 (=* ,"טינ ןבעל ןייק זיא ןגיז ןָא ןבעל ןוא ,ןבעל טניימ ןגיז .טײטַאב ןקיבלעז םעד
 ענייז תוחילש עקילייה יד טָא ןריפסיוא ןענעק לָאז ןָאינוי יד ידכ רעבָא

 .ךירּפַא רעטוו ,טרָאד (5*

 .טרָאר (5



 387 ןפַאש ןא ןפמעק ,ןבעל ןיז -- יססטטנַאי ,ש

 םיא ןעקנעש ןוא טּפַאשנעגנודעג ןופ גָאלּפ רעד ןופ רעטעברַא םעד ןעיײרפַאב ןופ
 ןָאינְוי יִד ףרַאד ,טייהיירפ עקידנעטשלופ טייחשטנעמ רעצנַאג רעד םיא טימ  ןוא
 ןופ טסעפ ןוא טנוזעג ןייז ףרַאד יז .ננומיטשַאב ריא ןופ ךייה רעד ףיוא ןייטש

 -ָארויב טסייה סָאװ תאלוח רעד ןופ ןרעו ןסערפעצ טינ רָאט יז .קיניײוװעניא
 -נגייא ענעבענעגרעביא ןייז ןפרַאד םיגחנמ יד ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,םזיטַארק
 ןופ ןוא ,ןטכַאלש יד וצ ןריפ ייז סָאװ ײמרַא-רעטעברַא רעד ןופ דניירפ עזָאלצונ

 ' , .גיז טימ עטניורקעג ןטכַאלש יר
 יז ןיא טפַאשרעריפ ןופ םעלבָארּפ יד קרַאטש טריגירטניא ן-י ,ש ןֹוא

 ךיוא ןוא "ןסעומש עצרוק, ענייז ןיא טּפָא ץנַאנ סע טלדנַאהַאב רע ןוא ,סנָאינוי

 | ,ןציטָאנ ענייז ןיא ,טפֶא טינ
 סאו , רושָארב ןייז ןיא 1890 ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ךָאנ םקנעדעג רע

 | | ,"?ןטסיברַאנַא יד ןליוו
 -נייה רעד ןופ רֹוטַאקירַאק עטכעלש ַא סנָאינוי יד ןענייז ןעמעלַא רעסיוא

 -ערקעס ,ןלַארענעג ,ןרָאטסינימ ,ןגינעק ָאד ןטרָאד ןענייז סע :גנורינער רעקיט
 וַא ןטיה ייז ;קילייה ןייז זומ ןגָאז ייז םָאװ .לדער עצנַאג סָאד ןריפ סָאװ ,ןרַאט

 -נײרַא טינ ערעדנַא ןייק ךיז ןלָאז ןעעדיא עטרעדָאמשרַאפ עטלַא רעייז רעסיוא
 -רַאפ ןרעוו רעטעברַא יד זַא ,ךיז טפערט ןטלעז טינ רָאנ ,ןָאינוי ןיא ןענעבנג

 ליפ רַאפ ןרָאװעג ןיא ןָאינוי יד ,טרָאװ ןייא טימ ,סרעריפ ערעייז ןופ טפיוק
 ןיא יז יוװ ,ןָאינוי יד זיא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןסיב רעקַאמשענ ַא רעלדניווש
 םעד טָא ןליוו ןטסיכרַאנַא יד .גנוגעװַאב-רעטעכרַא רעד ןיא דילג רעטיוט ַא ,טציא
  ןענייז ןטסיכרַאנַא יד ..ךעלנעמ רָאנ ןיא סע ביוא ,קידעבעל קירוצ ןכַאמ דיל

 ...טנָאינוי ןיא טכַאמ רעטצענערגַאבמוא טימ טשרעה סָאװ טייקכעלפיוקרַאפ ,,.ןגעק
 ;ןבעל וצ ןבייהנָא טשרע לָאז ןָאינוי יד זַא ,זיא ןעננַאלרַאפ ןטסיכרַאנַא יד סָאוו

 ןתלוסּפ עלַא ןופ ןקיגניירסיוא ריא ןלעוו רעטעברַא יד ןעוו ,ןעשענ רָאנ ןעק סָאו

 -ער ַא ,רעכעלטפאשקרעוועג ַא טָאטשנא ןרעו טעוו ןָאינוי ןופ טסייג רעד ןוא

 | -י (* ,"רערענָאיצולָאוװ

 ןיא ,י .ש ןעוו ,קירוצ ראי קיסיירד ענרַאק טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאד

 -ענ רעשיראטנוב ליפ רעייז ןוא רעלופטנעמַארעּפמעט ןוא רענניי שּפיה ןעוועג

 :רעריפ ןופ עגַאדפ ענעגייא יד םיא טקיאורמואַאב טציא ךיוא רעבָא ,טמיטש

 ,טמַאשרעריפראפ ןיא ןלַאפניײרַא ןוא ןשטילנסיוא טכייל יױזַא ךיז ןעק סָאװ ,טפַאש
 ?םעד ןגעק ןָאט ןעמ ןעק סָאװ זיא

 ןיא) עיטַארקָארויב עסיוועג ַא סיֹוא ךיז טרימרָאפ סע זַא ,תמא זיא סע
 ,ונ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד רַאפ רַאפעג סיורג א ןרעוו ןעק סָאװ ,(סנָאינוי יד
 זַא ןיא ןויז טלָאמעג ןָאק ךַאז אזַא טקנוּפ רעבָא .ןפמעק ריא ןגעק ןעמ ףרַאד
 םעד ןוא עינרענע עקיטיינ יד טינ ןבָאה רעטעברַא יד ואוו ,ןָאינוי רעלעירטסודניא
 (== ,"לבׁש ןקיטיינ
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 ."ןסעומש עצרוק , ,"ופופ יַאמ רעט2 ,"טייסיטכערעג , (*



 ש ,ןנא 6 ןידורָאג אבא

 ױזַא םינרָאנ זיא ןבָאה וצ לכש ןקיטיינ ןוא עיגרענע עקיטיינ יד דעבָא

 -עזעגנייא יד ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ידכ גונעג סע ןיא לָאמ עלַא טינ ןוא ,טכייל

 סָאװ םיפנוח טימ ,ןטנַאפָאקיס טימ םורַא ךיז ןעלגניר סָאװ ,ןטַארקָארויב ענעס

 -ָארויבעד ַא ןריפוצכרוד רערעווש ךס ַא זיא סלַאפנדעי .תובוט ייז ןופ ןנירק

 רע רעבָא .סעומש ןצרוק םעד טָא ןיא ןרעדליש סע ליװ .י .ש יוװ עיצַאזיטַארק

 טסייו רע .לָאמ ַא רעדיװ ןוא לָאמ ַא ךָאנ ענַארּפ רעד טָא וצ םוא ךיז טרעק

 .קיטרַאפ טינ טייוו ךָאנ םעד טימ ןיא רע זַא

 זיא רע ןַא ,ןסעגרַאפ טָאה ,רעײטשרָאפדןַאינוי  ַא ,רעצימע זַא טנייש סע;

 ןָאט וצ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא סָאװ רענייא ,ןָאינוי ןייז ןופ רעניד ַא זיולב |

 לָאר יד ךיז טליּפש רע ןוא ,ןבילקענסיוא םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןליו םעד

 "ברָאהעג עטגנידַאבמוא טרעדָאּפ רע רעכלעוו ןֹופ ,ןָאינוי ןייז ןופ ?רַאצ ַא ןופ

 -עװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ךיז טָאה טייצ רעד ךרוד יו ךיז טזייוו סע .טייקמאז

 עניילק ענעגייא סיוכרוד עריא טָאה סָאװ ,עיטַארקָארויב טרָאס ַא טרימרָאפ גנוג

 ײנײא-רעטעברַא ןופ לטנַאמ ןיא ןרידַארַאּפ ייז שטָאכ ,ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ

 | | (* ,"םזינָאינוי ןופ ,טייק

 :הפורת ןייא .י .ש טעז הלחמ רעד טָא ןגעק

 ירַאפ ןייז טיול זיא סָאד רעבָא .לצרָאװ ןטימ סע ןסיירסיוא ,סע ןפמעקַאב

 ףיוא רעריפ םענעי ןופ רעדָא םעד ןופ ןינע ןַא ,ךַאז עלעודיווידניא ןַא ןייטש

 ?לַאנָאשענרעטניא רעד ענונב ןוא .ניוא םַאזכַאװ ַא ןטלַאה ףרַאד ןעמ ןכלעוו |

 טינ לָאז םעכלעזַא זַא ןעז וצ ?ןטכילפ-טּפיוה ענייז ןופ רענייא ןופ סע רע טלַאה
 יפיוא ,עיצַאזיטַארקָארויב רעד טָא ףיוא ןזייוונָא --- טעשעג סע ןעוו ןוא ,ןעשעג

 ןדיינשוצסיוא סע רעכיז ןוא דעכיג סָאװ ןעז ןוא רעטעברַא יד רַאּפ סע ןקעד

 י- | ,רעּפרעק-ןָאינוי ןופ

 ןופ רעדילנטימ יד --- רענעייל ענייז טרעכיזרַאפ ןוא רעכיז זיא ,י .ש ,רעמ

 רעריפ עיירטעג עטוג ייז ןבָאה ןָאינוי רעייז ןיא זַא -- ?לַאנָאשענרעטניא , רעד

 זַא ,ױזַא עטריפעג ערעייז ןופ גנולקיװטנַא ןוא ןייזליואוו םעד ןגעוו ןגרָאז סָאװ

 גנודליב ה"ד "לכש ןקיטיינ ןוא עיגרענע עקיטיינ , יד ןציזַאב ןלָאז עטצעל יד

 ןופ ןכיורבסימ יד ןגעק עיטנַארַאג עקיצנייא יד ןענייז סָאװ שינעדנעטשרַאפ ןוא

 ,ןטַארקַארויב יד

 -רעטעברַא סאלק םענעי וצ טינ ןרעהעג עיצַאזינַאנרַא רעזדנוא ןופ רעריפ יד

 -פיוא ןוא טעדליבעג ןרעוו רעטעברַא יד ןלעװ רעמָאט ארומ ןבָאה סָאװ ,רעריפ

 טכייליפ ,סייוו רעװ ןוא ,ייז יו "רעטעג , עכלעזַא ןרעוו ןלעוו ייז ןוא ,טרעלקעג

 ערעייז ןעמענרַאפ ןיילַא ןוא ןענָארט ערעייז ןופ רעטעג יד ייז ןרעדײלשּפָארַא ךָאנ

 .(1920 ,יַאמ רעטד ,טרָאד) ."סעלעטש

 -וינ ןיא גנודנירג ריא ךָאנ ןכָאװ יירד -- ?לַאנָאשענרעטניא , יד

 רענַאקירעמַא רעד ןיא ןסָאלשענַא ךיילנ ךיז טָאה ,1900 שדוח ינוי ןיא קרָאי

 ."לניבציטַאג סרָאטטַאדער ןופ יטסָא רעט24 ,טרָאד (*



 289 | ןפַאש ןוט ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסװָאנַאי .ט

 טקַאט ןוא ןבענוצנָא קיטיינ רַאפ ןענופעג .י .ש טָאה ןכל ,עיצַארעדעפ-סטעברַא
 יד סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רעלענָאיסעּפָארּפ רעד טָא וצ גנואיצַאב ןייז ןבַאמ רָאלק
 ןבָאה ערעדנַא ןוא וויטַאװרעסנָאק ֹוצ רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ןלַאקידַאר עמערטסקע
 וייֵלַא .י .ש ןיא יד טָא ןשיווצ ןוא ,רענָאיצקַאער ןפורעגנָא ןוא טלדַאטעג יז
 | | ,קירוצ גנַאל וצ רָאנ טינ ןעוועג

 זוכיראב טלדנַאהַאב רע ואוו ןעלקיטרַא סקעז ןופ עירעס ַא םיִג .י .ש
 יה רעמ ריא רַאפ טניפענ ןוא טכוז ,"עיצַארעדעפ-סטעברַא רענַאקירעמַא יד,

 ייא קרַאטש זיא ...",? ווָא .פ .ַא, רעד ןופ גנואיושנַא-טלעוו יד, :תוכז ןייא |
 יז ןוא טייקכעלדיימרַאפמוא יד טעז סאו גנואיושנָא-טלעוו רעזדנוא וצ ץַאזנגעק
 סָאד ןוא גונעדרַא רעקיטציא רעד ןופ ךורבנעמַאזוצ םעד ןופ טייקידנעווטיונ
 ץדייב עריא טימ טייטש ".ל ווא .פ .ַא, יד .גנונעדרָא רעיינ ץנַאנ א ןופ ןעמוקנָא
 -ייש סָאװ .טפנוקוצ רעטסטנעָאנ עמַאס דעד ןיא ןוא טרַאװנגעק רעד ןיא סיפ
 ,(* "ריא ןגעוו ןרעמיק וצ ןָא טינ ךיז יז טבייה טפנוקוצ עטייוו יד

 ,עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד וצ רעטש רעטושּפ ַא זיא ויטַאילַאּפ רעדעי,
 | .(** "ןעמוק ,טָא ,טָא ףרַאד ,טביילגענ בָאה ךיא יו ,סָאו

 -רעוש עקילָאמַא ענייז ןופ טעכושטעגסיוא ךיז רע טָאה רעבָא רעטציא
 לאונ רעלַאיצַאס רעד זַא טפיידנַאב ןוא שיטסילַאער ןרָאװעג זיא ןוא ,ןעיירעמ
 יי ,ןירַא רע טמוק ,טָא ,טָא ןוא ריט ןרעטניה םינ םייטש

 יד ןַא ,ןיא ,ןבעגוצ זומ שטנעמ רעשיאייטרַאּפמוא ןַא סָאװ עטשרע םָאד,
 -נירפ ענעגייא עריא .גנואיושנַא-טלעװ עטסעפ ענענייא ריא טָאה "עיצַארעדעפ,
 ןופ גנואיושנַא-טלעװ רעד טימ גַאלקנייא ןיא טינ ןענייז ייז שטָאכ ,סָאװ ,ןּפיצ
 טייוו רעייז טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןענייז רעבָא .. . ןטסיכרַאנַא ,ןטסילַאיצַאס
 גונעג זיא סע ,ןּפיצנירּפ עזַאושזרוב ,גנואיושנָא-טלעװ עזַאושזרוב ַא ןייז וצ ןופ
 ירב "ןשנעוװנָאק, רעד ֹוצ טַאר-ןוויטוקעזקע ןופ טרָאּפער םעד ןיא ןרעטעלב וצ
 רעד רַאֿפ גנוקיטעטשַאב עטסלופ יד טירש ןוא טירט ּףיוא טרָאד ןעניפעג וצ
 | .(טרָאד) ?עניימ גנוניימ רעקיזָאד

 .גנופעטש עוויטיזָאּפ ַא ייז וצ רע טמענ ךָאד רעבָא סרעּפמָאנ ,ס טנעדיזערּפ ריא ןּוא "עיצַארעדעּפ רעטעברַא רענַאקירעמַא, יד ףרַאש ץינַאג טריקיטירק רע
 +} .קינייװעניא ןופ טרעבנע דע ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא סיוא ךיז טקירד רע יוװ
 ןָאט רעק ַא ןוא ייז ןסולפנייאַאב ,טגָאמרַאפ רע סָאװ תוחוכה-לכ טימ ךיז טימַאב
 -ַאב ןענעק טינ סע טעװ רע ביוא ןוא ;םיא טייטשרַאפ רע יו ,םזילַאקידַאר םֹוצ
 ןענרעלּפָא טינ ךיז לָאז ?לַאנָאשענרעטניא, יד זַא ןעז ,תוחּפה לכל ,זיא ןזייוו
 -טידשראפ ריא ןטלַאהנָא לָאז רָאנ ,עיצַארעדעפ רעד ןופ םזיטַאװרעסנָאק ןייק
 ריא טעוװ סָאד ביוא ,"עיצַארעדעּפ , עצנַאנ יד ןּפעלשטימ ןסיילפ ךיז ןוא םרוק
 -םיוא םעד ןיא ןירענָאיּפ ַא ןוא ליּפשייב ַא יו ןעניד יז לָאז זיא ןעגנילעג טינ
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 ןידפהָאג אבא : 290

 יד ןוא "לַאנָאשענרעטניא יד, ןגעמ ,רע טּלַאה ,טרּפ ןקיטכיװ ןייא ןיא רעבָא

 -עדעפ-סטעברַא רענַאקירעמַא, רעד ןופ ןענרעלּפָא ,סעיצַאזינַאגרָא .עלַאקידַאר

 | | - ."עיצַאר

 ןענעכייצַאב  ןלַאקידַאר ערעדנַא יוו) רערענ ָאיצקַאער-טסכעה רעד טָא ןיא

 ,טנגעגַאב עמ סאו ,ץנַארעלָאט ןופ דַארג ַא טשרעה טּפַאשרעּפרעקד רעטעברַא (יז

 .ןזיירק ענעטירשעגרָאפ ןוא עלַאקידַאר ערעזדנוא ןיא ןטלעז רעייז ,רעדייג

 רעקיבלעז רעד טלָאװ יאוולה ןשטנואוועג ,פָא ךיא בָאה קידנעעזוצ ץְלַא סָאד

 .,ןזיירק ערעזדנוא ןיא טשרעהעג "5 ווא . .ַא, רעוויטַאװרעסנָאק רעד ןופ טסייג

 יד טא ןופ ?יּפשייב ַא ןעמענ טנעקעגנ ךיז רימ ןטלָאװ יאוולה ,עלַאקידַאר .יד

 ןוא ןעגניטימ ערעזדנוא ףיוא ןטַאבעד ערעזדנוא ןיא רעטערטרַאפ- רעטעברַא

 גנוטכַא רעד ןיא ייס ןענוא וועג ליפ ןטלָאװ רימ ןוא (ןרָאפנעמַאז וצ) סנשנעוונָאק

 | | .(* "גנוטכַא-טסבלעז ןיא ייס ,ערעדנַא ןֹופ

 ןרעו טכַארטַאב ןעק "עיצַארעדעּפ , יד זַא ןבעגוצוצ וליפא טיירג זיא י .ש |

 ןטכַארטַאב יז ןעמ זומ שימָאנָאקע רעבָא ,רענָאיצקַאער יו שינָאלָאעדיא שיטילַאּפ

 ,םעטסיס ַא יו םזילַאטיּפַאק ק טינ ןפמעקַאב ייז ,עיצַאזינַאגר וִא רעשירעפמעק ַא רַאפ

 .ןטסילַאטיּפַאק יד ןגעק ווַארב ןפמעק ייז רעבָא

 םידיסח עטנערברַאפ ןייק טינ ןענייז זדנוא טימ ערעדנַא ליפ ןוא רימ ךיוא ,

 םנָאינוי רענַאקירעמַא יד ןיא זַא ןלעוו ןטלָאװ רימ ךיוא ",5 וװָא .פ .ַא, רעד ןופ

 סמענייא ןייז ףרַאד םורק יו רעבָא ,טסייג רעוויסערגָארּפ רעמ ַא ןשרעה לָאז

 עטסעב יד ןענייז סנָאינוי עקיזָאד יד זַא ,גנוטּפיױהַאב יד ןכַאמ וצ דנַאטשרַאפ

 "ער סָאװ ,עלעפייה ןיילק ַא ןענייז רעיירש יד טָא עֶלַא . .לַאטיּפַאק ןֹופ דגיירפ

 ןריטנעזערּפער ",ל א .פ .ַא/ יד תעב ,ךיז רעסיוא ,טיי סענייק ןריטנעזעדּפ

 .ָאיצקַאער יװ סָאװ טַאירַאטעלָארּפ רענַאקירעמַא ןטריזינַא 58 ןצנַאנ םעד ךָאד

 ןוא לַאטיּפַאק ןטימ ףפמַאק ןכעלנעט-גָאט ןייז ךָאד רע טריפ ,ןייז טינ לָאז רע רענ

 | .(1922 יַאמ רעט26 ,טרָאד)} רעהפיוא ןַא ןָא ןוא ?עטשּפָא ןַא ןָא

 י"םטעברַא רענַאקירעמַא , רעד ןופ קיטירק יד ייס ןוא קיטעגנָאלַאּפַא יד ייס

 .םייקנייד-ןסיוועג רעלַאקידַאר ןופ ןינע ןַא ן-י .ש רַאפ ןעוועג זיא ?עיצַארעדעפ

 לָאז רע ידכ גנולעטש ןייז ןכַאמ רָאלס ןצנַאנ ןיא ךיז רַאפ טזומענ טָאה רע

 "ניא, רעד רַאפ טעברַא רעד ןיא ןפרַאװנײרַא ךיז טעּפמיא ןצנַאנ ןייז טימ ןענעק

 | יי | | ,.?לַאנָאשענרעט

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא גנואימ רעד רַאּפ ןבענוצ קשח רעמ ךָאנ ךיז ידכ

 -מַאלּפ םעד ,.י .ש ןקילָאמַא םעד ןכַאמ ליטש ןצנַאג ןיא ןוא גנוגעוַאב-רעטעברַא

 -שוריפב ןוא עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעקידעמוקנָא רעד ןופ רעגנעהנָא ןקי יעייפ

 טימ ,י .ש ןקיטציא םוצ ץלַא ךָאנ טמוק סָאװ ,וויטַאילַאּפ ןדעי ןֹופ רעננעק ןקיד

 טעװ עגַאל רעד ןופ ןעגנורעטכיילרעד עקיטשינ יד תמחמ זַא ,תונעט עטלַא יד

 ןלעדַאטיצ יד ףיוא ףירגנָא םענעדײשטנַא ןייז ןכַאװשּפָא טַאירַאטעלָארּפ רעד

 .טסוגױא רעט29 ,טרָאד (5



 391 ןכָאש ןט ןפסמעק ,ןבעל ןיז - - יטסטַאנַאי ,ש

 טימ סיורַא רע טמוק ,גנונעדרא רעשיטסיטַאטש ןוא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ

 - | / | .ננוטּפױהַאב רענטעמאה רעקידאמזוג ַא

 טא .סנַאינוי-ךַאפ יד ןיא ןפַאשעג טרעוו עיצולָאװער עלַאיצָאס תמא יד,
 ,עיצולַאװער עלַאיצַאס עתמא יד ןיא סָאד .,.רעמ טנעס םעד רַאפ ףמַאק רעד

 זוא ביל טימ ןייז ףרַאד טסיכרַאנַא ןַא תמאב ןיא סָאו רעטעברַא רעדעי ןוא

 ,(* !", , ,ןָאינוי-דיירט ןייז ןיא טעברַא רעד וצ ןבעגעגרעביא ןבעל

 יד טליטשעננייא ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ טָאה ננוטּבױהַאב יד טָא ךיוא רעֶבָא

 ;טביירש רֹע ןֹוא ,הוושב-הווש טינ ץְלַא ךיז טימ ךָאנ זיא רע ...ךיז וצ תומוערת

 ַא ןופ טייקנטלעז רעד ןנעװ טרָאװכָאטש רעייא ךייש סָאװ ןוא;
 ,סיטכיר ןיא סָאד ,ָאי ,רימ ןרעפטנע ,טייצ רעזדנוא ןופ טרָאװ ןרענַאיצולאוװער

 זחנוא יו ןוא טגַאזעגסױרַא סע טרעו ;ָאד רָאנ זיא טייחנגעלעג יד ןעוו רעבָא

 ןיא ןטלַאהעג ןטלָאװ רימ ןעוו יו רעקיטפערק ליפ ,ליפ סע טקריוו ,ךיז טכוד
 -רַאֿפ רעטרעוו עטסרענַאיצולַאװער יד ,רעטרעוו ערענַאיצולַאװער טימ ןטיש ןייא

 | ,(** "ןעייקרעביא ןייא ןיא ייז טלַאה ןעמ ןעוו ,טּפַארק רעייז ןריל

 םעו רַאפ ףמַאס רעד, זַא גנוטּפױהַאב ןייז טסנרע ןעמענ לָאז ןעמ ביוא

 ס-י .ש ןיא "טייקיטכערעג , יד זיא ,עיצולָאװער עלַאיצַאס יד זיא "רעמ טנעס

 -4י ,ןטײקשירענָאיצולָאװעד-לַאיצַאס טימ טּפָאטשעגנָא םיוכרוד ריא ןיא ןביידש
 טימ ןטייהנגעלעגנָא יד טֶא טימ רעמונ ןדעי ןיא רדסכ ךיז טמענרַאפ רע םעד
 טניימ סָאד ביוא ןוא ,רעקינייו ןחעש ןוא ןטונימ-סטעברַא יד ןוא רעמ ןטנעפ יד

 -כערענג, יד יװ טפירש עכעלטנכעוו ערענַאיצולַאװער רעמ ןייק זיא עיצולָאװער

 זיא רע ,ןלעטשרָאפ וליפא ךיז ךעלנ ןעממוא עיצקַאדער סדי .ש רעטנוא "טייקיט

 לםיוו ףיוא ןבייהפיוא ןופ עכַאנפיוא רעד טיפ ןעמונרַאפ סיוא-ךָאו ןייא-ךָאוו

 -רַא יד ןופ דרַאדנַאטס-בעל םעד ,ןדנעטשמוא יד רעטנוא ךעלנעמ רָאנ זיא סע

 עלענַאיסעּפָארּפ ערעדנַא רעדָא ?לַאנָאשענרעטניא , רעד וצ ןרעהעג םָאװ רעטעב

 רַאפ ןפמַאק:רעטעברַא יד ןיא ןָאטעגנירַא ובורו ושארב ןזיא רע .,ןענייארַאפ

 ,ןכָאו ערענעלק ןוא געטסטעברַא ערעצריק ןוא תוריכש ערעכעה

 םעד םיא ןיא ןעמענרַאפ טינ ןלָאז ןנַארפ יד טָא זַא ,רעמונ ַא ָאטינ זיא סע
 ,טײקמַאזקרעמפיוא עצנַאנ ,ס-י .ש ןעגנילשרַאפ טינ ןלָאז ןוא ,ןָאנביױא

 ןַאנרָאךַאפ ןופ רָאטקַאדער רעד יוװ ןזיולב טכַארטַאב םינ ךיז טָאה -י ,ש

 רעד ֹוצ ןטינשענוצ טצענערנַאב ןיא עיצקנופ סנעמעוו לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ

 ,ןיינ .השעמ-רחאל ןָאינוי רעד ןיא ןשינעמוקרָאפ עלַא ןופ גנוביידשַאב רעיונעג

 יד ןופ רערעל ןוא רעריפ ןקיטסייג םעד ףיוא יו טקוקעג ךיז ףיוא טָאה רע

 גנוטעברַאסיוא יד ןיירַא טייג סע ץנעטעּפמָאק ןופ רעפס סנעמעוו ןיא ,רעטעברַא

 רע ,דנייפ-ןסַאלק יד ןגעק ףמַאק םעד ךיירגלָאפרעד ןריּפנָא ןֹרַאפ רענעלּפ יד ןופ
 .ןפמַאק ןוא ןטכַאלש עֶלַא רַאפ רענעכײצנַא-קיטקַאט ןוא געטַארטס רעד ןעוועג זיא

 .רָארבעפ רעט18 ,טרָאד (*

 .ץרַאמ רעטא ,טרָא/ ("*
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 רעשיטילָאּפ רעד ףיוא ,סָאמ רעסיוועג ַא וצ ךיוא ןוא דלעפ ןשימַאנָאקע ןפיוא

 -רעטניא, רעד ןופ טנעדיזערּפ "ןשיטערָאעט , ןרַאפ טכַארטַאב ךיז טָאה רע ,ענערַא

 .טנעריזערּפ "רעלעוטקַא שיטקַארּפ , רעד ןעוועג זיא רעגניזעלש תעב ."לַאנָאשעג

 דנַאלסור ןיא םוינומָאק םוצ גנולעטש סיי .ש

 םזיװעשלָאב םעד ןעמַאדרַאפ וצ טניינעג .י .ש זיא "ש"ַאּפ, רעד ןֹיא ||
 "יימ ייווצ ןעגנערב רימ .טלקנעװקעג זייוונטייצ ךיז רע טָאה טרָאד ךיוא רעבָא

 ךָאנ ענייא "ש"ַאפ , רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ן-י .ש ןופ ןעגנונַאזסיױרַא-סננוג

 ,רערעדנַא רעד

 גנולמאזרַאפ-סגנודנירג יד יוװ ,דנַאלסור ןופ סעיינ עטצעל יד קידנענעייפ ,

 -טפַאשלעזעג עטנענימָארּפ רעייז ייווצ יװ ,ןרָאװעג ןבירטעצ דלַאװעג טימ ןיא

 טלַאק ןיא ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענייז ןיקשָאקָאק ןוא ווָארַאגניש רעוט עכעל

 -ציא םעד ןיא ןיימענלַא ןיא דנַאלסור ןיא ענַאל רעד ןגעוו ןוא ,ףָאלש ןיא טולב

 טנעקעג טינ ןוא ןָאטעג טינ סרעגרע טָאה רַאצ רעד ,רעכיז ...טנעמָאמ ןקיט

 רעד טצונַאב ךיז טָאה רָארעט טימ ,סעקיוװעשלָאב יד טציא ןעוט סָאד יװ ,ןָאט

 םעד טימ טקנוּפ ןוא ,רענגעק ענייז ןעוועג ןענייז סָאװ עלַא ןגעק רַאצ רעשיסור

 .(*"סעקיוװעשלַאב יד טציא ךיז ןצונַאכ ןטָאּפסעד עלַא ןופ לטימ ןקיבלעז

 טייג סָאװ םישזער-ןטסינומָאק םעד טסַאדרַאֿפ .י ,ש זַא ,רָאלק ךָאד זיא

 .םזירַאצ ןופ ןגעוו עשיטסירָארעט-קיטולב יד ןיא

 ןוא ,טקידערעוו םענעגָארטעגסױרַא ןייז ףיוא הטרח רע טָאה טָא רעבָא = |

 רעפטנערַאפ א טניפענ רע ,תוכזפכ םוצ לאשגָאו יד ןָאט ניינ ַא טריבורּפ רֹע

 ךיז רע טמענ סלַאפנדעי ,סעקיועשלָאב יד ןופ םילודנ יד ןופ .ריפ םעד רַאֿפ

 .םזיועשלאב םוצ עיציזַָאּפ רעויטַאנענ רענעכַארּפשעגסױא ןייז ןופ .ןעיצקירוצ

 ;טביירש רע סָאװ טָא

 רעד ןעמעוו רעריפ ענעדיײשרַאֿפ יד וצ תונעט ךס יא סיוועג ןבָאה רימ,

 טינ ...עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא לָאר א .ןלוּפש .וצ טרעשַאב טָאה לַאזקיש

 ,וצ ןרענ ןבינ רימ שטָאכ ,עיצולָאװער רעד ןופ געוו רעד ןייז טפרַאדַאב טָאה יױזַא

 ץַאלּפ ןקיאור ןוא ןרעכיז ַא ןיא קעװַא טייוו ןליימ רעטנזיוט רַאפ ןציז וצ זַא

 שטָאב זיא ,ןדנעטשמוא עלַא קידנסיוו טינ ,ןעגננולדנַאה עסיוועג ןריקיטירק: ןוא

 .(ו918 יבעפ רעטפ ,טרָאד) ."םַאזטַאר טינ ןוא ןייש טינ רעבָא ,טכייל ץנַאג

 ןייז ייב ,גנורעסיוא רעטשרע ןייז ייב ,י .ש ךיז טלַאה "ש"ַאפ , רעד ןיא

 ץייווצ ןייז ייב ךיז רע טלַאה ,"טייקיטכערעג, ןיא .. ."בייח , ןופ ןיד-קסּפ ןפּרַאש
 ןייז וצ םוא ךיז רע טרעק ףוס-לכ-ףוס זיב ,טייצ עשּפיה .ַא גנורעסיוא רעט

 ."ש"ַאפ , רעד ןיא ןעמונעג טָאה רע סָאװ עיציזָאּפ .רעטשרע
 "טייקיטכערעג , יד ןַאנרָא רעד םיא טימ ןוא -- .י .ש ךיז טלַאה הליחתכל

 .1918 ,יגַאי רעט26 ,"ש"ַאפ, (*



 393 : ןפַאש ןוט ןפמעֶק ,ןבעל ןײז -- יטסװָאנַאי .ש

 ןכל ,רָאפ טמוק דנַאלסור ןיא סָאװ רָאלק טינ ןיא םיא זַא ,טהנעט רע .לַארטיינ

 ,ןיֵלַא טייטשרַאפ סע יו ןענעדרַאנייא ךיז קלאפ ןשיסור םעד ןזָאל ןעמ ףרַאד

 טרעוו סָאװ ץְלַא זַא זיא חחנה יִד ,ןסערעטניא עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ענייז
 ןופ טינ ןוא ,ןליווסקלַאפ ןופ קורדסיוא ןַא זיא ןָאטעג דנַא?סור-טעיוװַאפ ןיא

 -סקלָאפ עטיידב יד ןופ ןליוו םעד ןקידלַאװגרַאפ סָאװ סרָאטַאּפרוזוא עקילק ַא
 ,ןסַאמ

 סָאו עיצולאזער ַא "טייקיטכערעג , רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ,.י .ש .9

 עלַארטנעצ יד) "ןָאינוי דעטיירעדעפ לַארטנעס , רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 עדַאקַאלב רעד ןופ ןפַאשּפָא סָאד :טרעדָאפ עיצולָאזער יד .(ןָאינוי עטרירעדעפ

 -קירוצ ;ךיז ןקילײטַאב עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד דעכלעוו ןיא

 רעשיסור רעד ןופ ןטננעג ענעדיישראפ יד ןֹופ רענלעז רענַאקירעמַא עלַא ןפור

 ,ןעניקינעד ןוא ןקַאשטלָאק רַאפ עציטש רעדעי ןגעק סױרַא ךיז טגָאז יז ;עירעּפסיא
 א טימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ןלַארענעג עשיאיידרַאוװג עסייוו ערענָאיצקַאער יד

 יד טָא .םישזער ןשיטסיוװעשלַאב םעד ןגעק עינַאּפמַאק רערענָאיצולָאװער-רטנָאק

 טינרָאג רָאט גנוריגער רענַאקירעמַא יד זַא ןביילג רימ , :שוריפב טגָאז עיצולָאזער

 -סגנורינער ענעגייא ןייז ןעמיטשַאב ֹוצ קלָאפ ןשיסור םעד ןרעטש לָאז סָאװ ןָאט

 ,(* "ןעעדיא עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ענעגייא ענייז טימ גנַאלקנייא ןיא םערָאפ

 :רעטרעוו עקידננלָאפ יד וצ טייז ןייז ןופ .י ,ש טביירש םעד וצ

 עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ (** !"ןטַאגעלעד ,ָאװַארב ,ָאוַארב,
 ןשיטסיװעשלַאב םוצ ננולעטש ןייז ןיא ןטקנוּפ עלַא טימ טרינָאמרַאה סָאװ

 טימ "רַאפעג עשיסור יד, ןצונפיוא םעד ןנעק .י .ש ןיא טּפיוהרעביא ,םישזער

 ,דנַאל ןיא יה ָאד טעוװעשוב סָאו עיצקַאער יד ןקרַאטשרַאפ וצ קוקסיוא םעד

 -ציטָאנ סרָאטקַאדער ןופ, ס-י .ש ןופ טַאטיצ ַא ןעננערב רימ5- .0

 | | ,"?כיב

 טימ ןטייהלצנייא עֶלַא ןיא ןענַאטשרַאפנייא ןיא רענייא יצ רָאלק ןיא סע,

 םעד ךייש סָאװ רעבָא ,טינ יצ ,קיטקַארּפ ןוא עירָאעט ןייז ןיא םזיוועשָאב םעד

 ,טקעו רעד ןיא לייורעד דנַאל עקיצנייא סָאד דנַאלסור זיא ,סַאלקירעטעברַא

 -עביא ןוא ךיז רעביא תיבהילעב רעקידנעטשלופ רעד זיא רעטעברַא רעד וואו

 ןוא עסערּפ יד סָאו רעטעברַא ןשיסור םעד ןופ יירעּפַאלקש עצנַאג יד .ןבעל ןייז

 ;"ַאטש םיוא טעז סע יוװ ,טנייװַאב יֹוזַא טָאה סרעּפמַאנ ?עומעס רעזדנוא וליפא

 רעטעברַא רעד .,רעטרָאּפער-סננוטייצ םעד ןופ עיזַאטנַאפ רעטכעלש רעד ןופ זיולב

 רעד טימ סע טוט רע ,תמא .קירבַאפ ןיא ןנַארפ עלַא רעביא טדײשטנַא . ןייֵלַא

 וליפא קילנמוא ַאזַא טינ ךעלקריוו ךָאד זיא סָאד רעבָא ,טרעפסקע ןַא ןֹופ ףליה

 -יוא ןייז טימ ןצונַאב קרַאטש וצ ךיז לָאמַא לָאז טרעּפסקע רעד ןעוו ,טסלאמעד
 עגַארפ יד טריטַאבעד קרַאטש וצ טרעוו דנַאלסור ןיא זַא ,טקַאפ רעד .טעטידָאט

 .1919 'גױא רעטוּפ ,טרָאד (*
 .טרָאד (א+
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 ,סנָאינוי יד -- טַאטש רעד רערָא ,טַאטש םעד ןעגניטשנייא ןלעוו סנַאינוי יד יצ

 טינרָאג ןעק סָאװ ,טכַאמ א טרָאד ןבָאה סנָאינוי יד זַא ,רָאלק ץנַאנ טזייווַאב

 יד םערָאװ ,ךעלדנעטשרַאפ רעייז רַאפרעד זיא סע ןוא ,ןרעו טצַאשעגרעביא

 ןצנַאג םעד טײקיטפַאהדנַאטש .רעקידנעניוטש ַאזַא טימ רעביא ןגָארט רעטעברַא

 | .(1920 ,לירּפַא רעט16 ,טרָאד) ,"ןרעייז טנלע ןקיטציא

 יו םישזער םעד רַאפ ןייא .י .ש ךיז טלעטש גנוגָאזסױרַא רעד טָא ןיא

 ךיז ייב זיא רע ,רָאלק זיא םיא ןוא ,דנַאלסור-טעיווָאס ןיא טרילבַאטע ןזיא רע

 -רַא ןרעביא טקיטלעװעג סָאװ רַאסימָאק רעד טינ ןוא ,רעטעברַא רעד זַא רעכיז

 ."ןבעל ןייז רעביא ןוא ךיז רעביא תיבהילעב רעקידנעטשלופ רעד זיא , ,רעטעב

 רעטונ, ןייז ןיא ּפֶא ןיוש םיא ךיז טכוד ,יױזַא זיא סָאד זַא ,טביילג רע יוו יױזַא ןוא

 ןבעגרעביא ןוא טַאטש םעד ןפַאשּפָא םייב סע טלַאה דנַאלסור ןיא זַא ?עיזַאטנַאפ

 ירַא ךעטריזינַאגרָא רעד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד וצ טכַאמ עצנַאג יד

 .עילידיא רערַאברעדנואװ א סיוא ךיז טלָאמ רע ,טפאשרעטעב

 טָאה רע ןעמעוו ןופ ןוא ןענַאװ ןופ ןסיוו וצ קידנריגירטניא תמאב ןזיא סע
 טכַארט ןוא ךיז טזָאלרַאפ רע רעכלעוו ףיוא עיצַאמרָאפניא יד טא ןנָארקעג

 רעטרָאּפער ַא ןופ עיזַאטנַאפ רעד ןופ טקודָארּפ ַא סע ןיא רשפא זַא טינרָאג

 ,שינעשטניווטוג ַא םתס זיא סע רעדָא

 -עד ףיוא שרעדנַא ןיטולחל טקֹוקעג רע טָאה םישדח ןביז ַא ךרעב טימ

 ןעמונעגרעביא ,טשרמולכ ,טָאה רעטעברַא רעד ןכלעוו ןיא ,דנַאל םעד ןיא עגַאל

 | | - ,טכַאמ ירד

 :טביירש רע סָאװ טָא

 -רךעטעברַא רעד ןעוו ,ןָאט ֹוצ קיטיינ זיא סע סָאװ ,םעד ןגעוו ןטכַארט ,

 לָאז רע ןעוו ןוא ,טייצ יד טציא אקווד ןיא ,טכַאמ יד ןבָאה ךעלקריוו טעוװ סָאלק

 זיא ,ריא טימ ןצונַאב וצ ךיז יװ ,ןסיוו טינ טלָאמעד ןוא טכַאמ יד ןגירק הלילה

 ךעלדעש רעמ םיא רַאפ לָאז טכַאמ ענעברַאװרעד יד זַא ,סיורג רעייז רַאפעג יד
 .ןבָאה רעטעברַא יד וואו ,רעדנעל יד ןיא לַאפ םעד טמענ ...ןייז ךעלצונ יו

 ירַאפ טרעוו טכַאמ עקיזָאד יד יװ טכַארטַאב ,טכַאמ יד טּפַאכרַאפ ,... ןיוש

 טכַארטַאב ;רעזדלעה יד ךיז ןדיינש ערעדנַא יד ענייא ךעַײדנירג יוװ ,טדנעווש

 -עדרעמ-רעדורב עקיזָאד יד טָא סיױרַא ןעמוק סע ןטייקיניילק עכלעוו רעביא

 | .(*"...ןעייר

 -עקפס ןייק ןָא ,רָאלק ןיא םיא זַא ןעז וצ זיא גנורעסיוא רעד טָא ןיא ךיוא
 סַאלק רעד טינ ןוא סַאלק-רעטעברַא םעד טרעבָארעד טָאה טכַאמ יד זַא ,ךיז ןענ

 ןוא סָאלק-רעטעברַא םעד טריזינַאנרַא סָאו ,רעטעברַא םעד רעביא טייטש סָאװ

 טכַאמ יד ןַא ,רעבָא טּפױהַאב רע ,סַאלק-ןרָאסימָאק ןענעכײצַאב ןעק עמ ןכלעוו

 .ןדנעואוצנא יז יו טיײקטכַארטעגכרוד רעקיטכיר רעד ןָא ןעמונעגרעכיא ןיא

 .1919 ,ימקָא רעט10 ,טרָאד (5
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 טפַאש יז .גנומענרַאפ-טכַאמ רעד טָא ןופ טרעטסיײגַאב ןרעוו וצ סָאװ ָאטינ זיא

 יקַאו ַא וצ םרוג זיא יז דלַאביװ דנַאל ןיא דנאטשוצ ןלַאעדיא ןייק טינ רעכיז

 רע יו ,"ןטייקיגייק, בילוצ יי-עדיינש-רעזדלעה רעקיטייזננעק ןופ עילַאנַאכ

 טמוק סָאװ גירקרענריב םעד ןגעװ טינ רעכיז ךָאד רע טדער .סיוא ךיז טקירד

 טרעװו ריא ןגעק טיירטש רעד לייו עידרַאװג רעסייו רעד ןגעק ןריפ וצ סיוא

 ןופ רעטיג יד ןופ עיצַאירּנָארּפכקע רעד ןגעוו רָאנ .ןטייקיניילק חוכמ טריפעג טינ

 ןענייז סָאװ ןכַאז ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ קנעב ןוא ןקירבַאפ יד ןֹוא םיצירּפ יד

 יד זַא סע טסייה .דנַאל א ןופ טפַאשטריוו רעד ןיא ןטייקיניילק ןייז וצ ןופ טייוו

 ישרעדנַא ,רעלניינּפָא עלענַאיצקַארפ ,ענענייא ןנעק ןעננַאנגַאב ןרעוו ןעיירעדרעמ

 זיא דנַאטשוצ דעדָא םישזער אזַא ָאװַארב ןשטַאּפ ןכל .ןלַאקידַאר עקידנטכַארט

 | ,סָאװ ָאטינ

 זַא ,קידרעפָאה יױזַא .י .ש טביירש רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ ךָאד

 סָאװ ןעמוקעגרָאפ טרָאד ןיא סָאװ זיא .םישזער-ןטעוװַאס םעד ןנעוו ךעלרעייפ

 -נייא ןשיטפיוװעשלָאב ןופ רעקידייטרַאפ רעסייה ַאזַא ןרעוו וצ טכַאמעג םיא טָאה

 טניימ סָאװ רַאֿפ ?דנַאלסור ןופ ןטלַאהרעד רע טָאה תועידי ערעסָאװ ? לעטש

 | | ? רעדנעל עֶלַא ןֹופ ןטסעב םעד ןיא טוג זיא ץלַא זַא רע

 ןופ ?עיצַאזירַאטילימ , יװ ?גערפַאמ רעבראה אזַא ןגעו ךיז טלדנַאה סע

 רעטרעקרַאפ רעד ןיא ןעגנַאנעג לָאמ עלַא ןיא קנַאדעג רעלאקידַאר רעד .טעברא

 ,ןעײמרַא יד ןריזירָאבַאל לָאז עמ זַא ןגָאלשעגרַאפ ןבָאה ןלַאקידַאר , :גנוטכיר
 .ןערדַאק עקידנריצודָארּפ ןיא ןטפַאשרעּפרעק עשיטיזַארַאּפ יד טָא ןעלדנַאװרַאפ

 !ריזירַאטילימ וצ ןטסָאמרַאפ ךיז ןוא קנַאדעג םעד טיירדענרעביא טָאה יקצָארט

 ילופ ה"ד ,קירבַאפ רעד ףיוא ןילּפיצסיד-עמרַאזַאק ַא ןּפַאש ,טּפַאשרעטעברַא יד

 רעד יוװ ,טַאטשרַאװ ןייז וצ ןדימשוצ םיא ,רעטעברַא םעד ןפַאלקשרַאפ קידנעטש

 .םוטנגייאבייל רעטנוא דרע לקיטש םוצ טדימשעגוצ ןעוועג זיא רעיופ

 םעד טָא וליפא טקיטכערַאב רע ןַא טייוו יױזַא טייג קיטעגָאלַאּפַא םדיי .ש

 ,לעטשנייא ןקידמידצמ-ךלמ-הערפ

 ןלעװ ןוא ןענעק ײמרַא רעטיור רעצנַאנ רעייז טימ יקצָארט ןוא ןינעל ,

 ןקיליוװנייא טינ לָאז קלאפ עשיסור עצנַאנ סָאד ביוא ןריפסיוא טינ לָאמ ןייק סע

 לֶאז קלָאפ עשיסור סָאד ביוא ,רעדיוו ןוא ,"עיצַאזירַאטילימ , רעקיזָאד רעד וצ

 ַא ןופ גנוריפנייא יד זַא ,ןייטשרַאפ טעװ סע לייוו ,וצרעד ןקיליוונייא אי

 ןמיס ןייק ָאטינ ןיוש ךָאד זיא ,קידנעווטיונ טגנידַאבמוא סע טכַאמ ןבעל םעיינ

 | .(="םעד ןיא םזיטָאּפכעד ןופ

 ן"ק טימ ץרש ַא ןייזרהטמ ךָאד ןעמ ןעק ױזַא !לַאפנייא ןַא ןבעל'כ

 ,רָאנ ליװ עמ ןַא .עיצקַאפסיטַאס רעכעלשטנעמ וצ ץענערג ןייק ָאטינ .םימעט
 ,ןטעלגרַאפ ,ןקיטרַאפטכער ץלַא ןעמ ןעק ,םינּפה

 קלָאפ סָאד סָאװ ןסיוו סָאד ןעמ ןעק ױזַא יו --- ליװ קלָאפ סָאד ביוא =

 ןענופעגסיוא טאה ןעמ ןוא טיצסיבעלּפ ַא טריפענכרוד טָאה עמ ,סָאװ ? ליוו

 .1920 ,ַאמ רעסוא ,טרָאד (5
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 יד זַא לכש ןפיוא סע ךיז טגיט יו ןוא ? ןעגנַאלרַאפ ןסַאמ-סקלָאפ יד סָאװ

 ןדימשרַאפ ןוא ןעמענ קיליוויירפ ךיז ןלעוו םוטרעיוּפ סָאד ןוא טפַאשרעטעברַא

 | !? ןטייק ןיא

 עײדפַאב ֹוצ ךיז גנַאל וצ ןעמענ טינ טעװ ן-י .ש ,טהנַאדענ טינ רעבָא/

 ַא םיא טימ ןבָאה ןפרַאד רימ .ןדע-זנ ןשיטסיוװעשלַאב םעד ןנעוו סעיזוליא יד ןופ

 טנַאה רעד טימ יו קעװַא טעוװו שינעדנעלברַאפ ןוא תורכש יד ,דלודעג ?סיב

 .ןפמעקכרוד טקנוּפ םעד טָא ףרַאד רע ,טייצ ןעמענ טעוװ סע רעבָא .ןעמונעגקעװַא

 ,תמאב רעבָא ,ערעדנַא טימ ,טשרמולכ ,ענַארפםזיוװעשלָאב יד טריטַאבעד רע

 ַא רָאפ טמוק םיא ןיא ,ןהנעטנייא ךיז טימ ליוװ רע ,ןייֵלַא ךיז טימ טריטַאבעד
 עיצַאמרָאפניא נונעג טינ ןנָאמרַאפ ערעדנַא ןוא רע זַא טכַארט רע ןוא ,טיירטש

 -שינעטער טעמכ רעטריוורַאפ רעד ןגעוװ גנוצַאשּפָא עקיטכיר יד ןסַאפ ןענעק וצ

 | ,דנַאלסור-טעיוװָאס ןיא ענַאל רעקיסעמ

 -עברַא ןַא ךָאד זיא יז רעבָא ,קילבוּפער עטכעלש ַא זיא סע זַא ,ןייז לָאז;

 לטנעצ ןיינ זַא ,ןיװענסױרַא ךיז טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא ..,קילבוּפער-רעט

 ,עדנַאנַאּפָארּפ רעמ ןעוועג זיא ,דנַאלסור ןגעוו ןבירשעג ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא ןופ

 | .ןטקַאפ יו

 ךיז ןסיוורעד וצ ןעניגרַאפ ךיז ןענעק טינ "ל ןוָא .פ .ַא , יד לָאז סָאװ רַאפ

 נאו ןיא םישזעד-ןטעיווָאס רעד ןתמא רעד ןיא ןיא סָאד סָאװ ,קיטכיר ףיוא

 ע ןליו לייט יו -- רעטעברַא עשיסור יד רַאפ הכלק ַאזַא עקַאט ןיא רע יצ

 .(* "?חברב עתמא ןַא רָאנ סע זיא רשפא יצ --- ,ןבָאה

 טנעקעג ךיו רע טלָאו ייז ףיוא ,ןשטנעמ-ןָאינוי ןופ ןטָאד ןגירק ליוו רע

 יד ןיא טריסערעטניא םיא סָאװ םערָאוו ,ענַארפ-דעטעברַא רעד ענונכ ,ןזָאלרַאפ

 ,סעּפע טמענ רע ."קילבוּפער-רעטעברַא , רעד ןיא עגַאל-רעטעברַא עשיפיצעּפס

 ,ךעלמענ ,רעטעּפש ןרָאי ליפ ןופ טקנוּפדנַאטש "ןשיטסיקצָארט, םעד ןָא ,םינּפה

 טינרָאג ןעק רעגרע זַא טכעלש ןיא דנַאלסור-טעיװַאס ןיא םישזער רעד זַא

 | ,"קילבוּפער-רעטעברַא  ןַא ץלַא ךָאנ סע זיא ךָאד ןוא ,ןייז
 יד ןגעוו ,ןטסינומָאק יד טימ ןטסיכרַאנַא יד ןופ ןסיוטשנעמאזוצ יד ןגעוו

 עקידנקנעד-שרעדנַא ?סיב ַא עֶלַא ףיֹוא ןוא ייז ףיוא תופידר עקידתונמחרבמוא

 -לַארטנעצ ןיא טריסקיפרַאפ ןֹוא עיניליײטרַאּפ רעד ןיא ןבענעגנָא ןיא סע יו

 ,טינ ייז ףיוא ךיז טזָאלרַאפ רע .ןסיוו טינ סיוא טזייוו סע יו ,רע ליוו ,טעטיטמַאק

 -יימ רעייז ןעמעננָא ןענעק לָאז ןעמ טנשקעראפ-שיאיײטרַאּפ וצ רַאפ ייז טלַאה רע

 ךיז רע ןעק יױזַא יו ,לעטשנייא ןשיטסיװעשלַאב םעד ןנעװו ץַאשּפָא ןוא גנונ

 ייז ןופ ?פיוו ,ןעוועג רדסכ ןענייז סָאװ ןטסיכרַאנַא עשיסור יד ףיוא ןזָאלרַאפ

 ןוא רעננערטש ןיא ,ןטנַארנימע עשיטילַאּפ יו עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענייז

 "נָא ,ייז רַאפ עקיסעמ וצ ,עקיסעמ ענייז ןוא ןיילַא םיא וצ עיציזָאּפָא רעפרַאש

 ,רעריפ-רעטעברַא עצײטסילַאער ןופ עיצַאנעלעד ַא ןקיש ןעמ ףרַאד ןכל .ןעגנואיוש

 .יבי רעט4 ,טרָאד (+



 591 | ןפַאש טט ןפמעק ,בעל ןײז -- יקסװַאנַאי .ש

 ךרוד ןוא טזָאלרַאפ ךיז רע טלָאװ ייז ףיוא ,"עיצַארעדעּפ, רעד ןופ רעדילגטימ

 | | .תמא םענייר םעד ןעמוקַאב רע טלָאװ ייז

 ןייק עיצַאנעלעד-ןָאינוי א ןקיש וצ) עיצולָאזער אזַא ןעוו ,טנייש ןדנוא,
 -עג טכַארבעגניירַא טלָאװ (בצמ-רעטעברַא םעד ןכוזרעטנוא וצ דנַאלסור-טעיוװָאס

 - .(*"ןרָאװעג ןעמונעגנָא יז טלָאװ ,טייצ רעקיטכיר רעד ןיא ןרָאװ

 -עד ןייק ןוא ,ןגָארטעננירַא טינ עיצולָאזער ַאזַא ןעמ טָאה ןרעודַאב םוצ
 טעו רע .שאימ טינ ךיז ןיא .י .ש רעבָא ,ןרָאװעג טקישעג טיג זיא עיצַאגעל
 טנעדיזערּפ םעד ןופ ?ןעמעװ ןופ .דנַאלסור ןופ תועידי עקיטנַאהטשרע ןגירק

 | .ןרעגניזעלש .ב ןופ ,אפונ ?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ

 -נײרַא) ןריפסיוא ןענעק עי טציא סע טעוװ רע זַא ,טפָאה (רעגניזעלש .ב) רע;
 ַא ןטרַאװרעד רעכיז רימ ןענעק םיא ןופ ...ןֹוא (דנַאלסור-טעיוװָאס ןיא ןרָאפ

 רעביא ןוא ללכב דנַאלסור ןיא ענַאל רעד רעביא טכירַאב ןשיאיײטרַאּפמוא-טסכעה

 ,(**"טרפב רעטעברַא עקיטרָאד יד ןופ ענַאל רעד

 ןסיוטש דנַאלסור ןיא יװ ױזַא זַא רע טּפױהַאב לייוורעד רעבָא ,רע טרַאװ

 -ייוצ רעד ןופ ,סעקיוװעשלָאב יד טייז ןייא ןופ ,ןעמערטסקע ייווצ ןעמַאזוצ ךיז

 -קנעווק וצ ךיז סָאװ ָאטינ ןשטנעמ ןוויסערגָארּפ ַא רַאפ זיא ,ןטסיכרַאנַא יד רעט

 טלייצרעד עמ סָאװ ייא ,דנַאלסור-טעיווָאס טימ ןריזירַאדילַָאס ךיז זומ רע ,ןעל

 ,םנגיל עליוה ןענייז סָאד זַא ,ךָאד ךיז טייטשרַאפ --- סעטכישעג-ליורג ייז ןגעוו

 עֶלַא ןוא ,ןטײרּפשרַאפ ןוא סיוא ןטכַארט ןעײקָאל עֶלַא טימ עיזָאושזרוב יד סָאװ

 .בזכו רקש ןענייז ןעגנולייצרַאפ עכעלרעדיוש עֶלַא יד זַא ןסייוו

 םזיועשלָאב םעד ןגעק טײדּפשרַאפ טָאה עמ סָאװ ,סנניל ערעיוהעגמוא יד ,
 רעד .גנוקריוו עטרעקרַאפ טקנוּפ ַא טָאהעג ןבָאה ,דליב ןוא ןעּפ ,טרָאװ ךרוד

 רעביא רעטנזיוט-טרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ןופ טָאנּפָא רעד טציא זיא םזיוװועשלַאב

 ףליה רעקיצנייא רעד ןיא יװ ,דנילב םיא ןיא ןביילג סָאװ ,טלעוו רעצנַאנ רעד
 | | ,טייהשטנעמ רעקידנטולב רעד ןופ

 -סוד רעסיוא ךיוא ןוא דנַא;סור ןיא רעננעק עלעיּפיצנירּפ עטסרעטיב ענייז

 םזינינעל ןוא םזיקַאשטלָאק ןשיווצ לייוו ,ןכַאמ-םולש םיא טימ טזומעג ןבָאה דנַאל

 ןעמ טביילק תורצ ייווצ ןופ ...טַאהעג טינ הרירב רעדנַא ןייק רָאג ייז ןבָאה
 .(טסוגיוא רעט13 ,טרָאד) ."ערענעלק יד סיוא

 רעבָא ,הרצ ַא זיא םישזער-ןטעיוװַאפ רעד זַא קנַאדעג םעד וצ ןיוש טזָאל רע

 טמוק סע ןעוו זַא ױזַא .ןתוינעדוּפ ןוא ןתורצ ערעגרע ןַארַאפ ןענייז דנַאלסור ןיא
 רעד ףיוא לַאװסיױא ןיא ןלעטשוצּפָא ךיז רשיח ?לכש רעד טריטקיד ןביילקוצסיוא

 ,םישזער ןשיטסיװעשלַאב ןרעטנוא טינ זיא סע טכעלש יוװ לייוו .חרצ רערענעלק

 א וצ טיג רע .רענרע ךס ַא ןעוועג לעטשנייא ןשירַאצ םעד ןרעטנוא טלָאװ

 ץְיע ךָאנ זיא רע .ןטייז עטכעלש ליפ טָאה םישזער רעשיטסינומָאק רעד ,ךעלנעמ

 יי רעט25 ,טרָאד (5
 .ילוי רעט30 ,טרָאד (5*
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 .עיצַאמרָאפניא רעשיטנעטיוא ךָאנ ץלַא ךָאנ טרַאנ רע .םעד ןנעװ רעכיז טינ

 .ןבעג טינ גנוניימ עטמיטשַאב ןייק ןעק ןוא "עדוידוניאש , ַא ץלַא ךָאנ זיא רע

 ןֶא ,ןטימ ןיא ןריסנַאלַאב ךיז זיא לַאפ ַאזַא ןיא עטסקיטכיר סָאד זַא טלַאה רע

 ' ,ןרָאצ ןָא ןוא תולעפתה

 ַא רעייז ןעוועג יז טלָאװ ,םזיטָאּפסעד ןגעוו הנעט יד טפערטַאבנָא סָאװ;

 ,דנַאלסור ןגעוו סעטמיטשַאב סָאװטע טסואוועג ןטלָאװ רימ ןעוו ,עטקיטכערַאב

 טלייצרעד רענייא סָאװ סָאד .ָאטינ ןענייז ןטקַאפ ןייק ,טינ רימ ןסייוו סָאד רעבָא
 ךעלקריוו ןסייוו רימ ןוא ,ןטייווצ א ןופ טנקיײלענּפָא דלַאב טרעוו ,דנַאלסור ןגעוו

 קרַאטש ןרעוו וצ ָאטינ טנורנ ןייק זיא סע תעשב רַאפרעד .ןביילג וצ ןעמעוו טינ

 ןיא ,ךיז טוט טרָאד סָאװ תמאב טינ ךָאד ןסייוו רימ ליייו ,דנַאלסור רַאפ ?עּפתנ

 יצ ,ןכל .ןעגנומַאדרַאפ טימ ןעמוקוצסיורַא ָאד טנורג קינייו יױזַא טקנוּפ רעבָא

 ןוא ?ייטרוא רעזדנוא טימ ןטרַאו ןזומ ,רעבָא ןלעוו דימ ,רעווש יצ טכייל

 (טרָאד) ."סעטמיטשַאב רעמ סָאװטע ןסיוו ןלעוו רימ .זיב ,גנולעטש

 -ירב יד ןופ עיצַאנעלעד ַא דנַאלסור-טעוװַאס ןיא ןעוועג זיא טייצ דעד ייב

 סלעסָאר ףיֹוא .שארב ןלעסָאר דנַארטרעב טימ ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ עשיט

 יו טמירַאב זיא לעסָאר .ןזָאלרַאפ וצ ךיז טיירג אי יוװ סעּפע .י ,ש זיא טכירַאב

 סעקיוװעשלַָאב יד ףיוא רע טעוװ סלַאפנדעי .לַאקידַאד ןוא ףָאזָאליפ רעסיורג ַא

 .ןטכַארטסיוא טינ םילובלב ןייק

 ןדנוא ןבָאה (ןענופעג דנַאלסור ןיא טָאה לעסָאר סָאו תונורסח יד) ייז

 | .(="ןָאטעג ייוו תמאב

 / בשח ןפיֹוא ןעגנַאזענביױל ןיא .י .ש ךיז טסינעצ רוביד ידכ ךות רעבָא

 תעכ ,תורושב עטכעלש יד ןביילג טינ ךיז טליוו סע .םישזער ןשיטסיוװעשלָאב ןופ

 רענייא יו ןוא .סעיינ עכעליירפ ,עטונג ןרעה וצ ענדעשז ױזַא ןיא רעיוא סָאד

 ןיא ןָא ךיז רע טּפַאכ ,שואי ןופ םי ַא ןיא ןעקנירט ךיז רע טמענ .,טָא ,טָא סָאװ

 -ַאב-סנדירפ יד ןיא רע טניפעג יורטש םעד .גנונעפָאה ןופ ,טסיידט ןופ יורטש א
 ןיא המחלמ רעד ךָאנ ןלױּפ טגיילעגרָאפ טָאה טכַאמ-ןטעיוװָאס יד סָאװ ןעגנוגניד

 טָאה ,הרֹובג עסיורג וצ ןייק ןזיװעגסױרַא טינ טָאה ײמרַא עטיור יד רעכלעוו
 ןבילקעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,יקסנישזדדעשזד ןוא .עשרַאװ ןעמענרַאפ טנעקעג טינ
 "ןרַאסימָאק-סקלָאפ יד ןֹופ טַאר , ,םָאקרַאנוװַאס ןשיליוּפ ןופ טּפיוה רעד ןרעו וצ

 ןעמוקעג זיא ,למערק ןיא ןסעזענ זיא סָאו םָאקרַאנוװַאפ ןשיסור ןֹופ עיּפָאק ַא

 טּפיוה ןופ ןטסָאּפ ןייז וצ טרעקענמוא ךיז ,"זָאנ ַא טימ , עוקסָאמ ןייק קירוצ

 .ַאקעשט ןופ

 סיורַא גירק םעד ןיא ןענייז סעקיװעשלָאב יד זַא ,סיוא טמוק ן-י .ש ייב
 ייז ןריטקיד ןוחצנ ןסיורג רעייז ןֹופ ךייה רעד ןופ ןֹוא רעניז עקידנעטשלופ יד
 ,טייקידענג ןוא עביל-ןשטנעמ טימ שממ ןפירט סָאװ ןעגנוגנידאב-םולש יד

 .ש) גנורינער עקידתוירזכא ,עקיטולב ,עקיזָאד יד ?עטכישעג ַא טרעה ריא;

 .טסוגיוא רע820 ,טרָאד (*-



 3559 ןכַאט טא ןפמעק ,ןבעל ןײז --- יקטװַאנַאי .ש

 ןוא ,דנַאלסור-טעיוװָאס ןופ "רעדמיולרַאפ , יד ןופ ןובשח ןפיוא סע טריזינָאריא .י

 רעטנוא ןביירשרעטנוא ךיז ןייֵלַא רע טעוו רעטעּפש ?סיב ַא זַא דשוח טינ זיא רע

 -םוא ןוא עטעדנואוורַאפ ,עטגרהעג עריא רַאפ טינרָאג טגנַאלרַאפ (ןטעטיּפע יד

 יד ןופ ץאזרע-ןדָאש טנעס ןייק טינ טרעדָאּפ יז .גירק םעד ךרוד עטכַאמענזקיאעפ

 ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןטַאדלָאס יד רַאפ רעבָא טרעדָאפ יז . . ,ןקַאילאּפ

 ןייק ןביילב ןפרַאד טינ ןלָאז ייז ידכ דנַאל יירפ ,ןצרַאה ןיא דרָאמ טימ דנַאלסור

 .(="רעלטעב עקיבייא

 :עגַארפ יד טָא .י .ש ןיוש טגערפ רעטעּפש געט ריפ ןוא שדוח ַא ןיא

 .(**79 דנַאלסור ןיא רענעגנַאפעג ַא ןיקטָאּפָארק זוא,

 ויא סָאד רעבָא .ענַארפ רעטלעטשעג רעד ףיוא רעפטנע ןייק טינ טינ ,י ,ש

 ךרוד ןסירענכרודַא ךיז טָאה סָאװ טכיויכרוד רעקידוועמעש רעטשרע רעד רשפא

 | ,חומ סעיזוליא טימ ןטלּפענרַאּפ ןייז

 רעכלעוו ןיא עגַאל רעקידעגָאלק רעד ןגעוו טכירַאב סנייפ ףיוא טכַאעג טינ

 ןויטַאגענ סלעסָאר ןֹוא דנַאל ןשיטסינומַאק םעד ןיא ךיז טניפעג ןיקטָאּפָארק

 םעד ןגעק ןעּפ ס-י .ש ןופ לקיטרַא ןייא ןייק טינ ץֵלַא ךָאנ ןעמ טעז ,טרָאּפער

 ,רָאלק טינ ךָאנ םיא זיא עגַאל יד ?רע טגייווש סָאװ רַאפ .םישזער ןשיטסיוװעשלָאב

 ןופ דנַאלסור-טעווַאס ןופ ןעגנוביײרשַאב עקיצניג רָאנ טנירק רע זַא טּפיוהרעד

 -ערּפ רעד ,רעגניזעלש .ב יװ ,ןזָאלרַאפ ךיז זומ רע ןכלעוו ףיוא ,היאד-דע ַאזַא

 | | .?לַאנָאשענרעטניא , ןופ טנעריז

 ךעלרעטרעוו ןבעגעגרעביא טרעוו סע ןכלעוו ןיא ויוורעטניא ןַא טמוק טָא

 ..םעגַארפ םיא טלעטש סָאװ ן-י .ש וצ טגָאז רענניזע;ש סָאװ

 ? םזיועשלָאב ןופ רענגעק רעטְלַא רעד ןבילבעג ,סע טסייה ,ריא טייז =

 .טרעיובגעעג םיא ןיא רעטייוו (.י .ש) ךיא כָאה --

 םע ןַא ,גנונייצרעביא רעטסלופ רעד ןֹופ ךיא ןיב טציא ! םולשו סח --

 ...דנַאלסור ןיא םזיוװעשלָאב םעד טציא ןפמעקַאב וצ שידעכערכרַאפ שממ .זיא

 םעד קעװַא טמענ .דנַאלסור ןופ גנונעפָאה עקיצנייא יד ןיא סָאד --- םזיוועשלָאב

 ...סָאַאכ רעכע?קערש ַא טביילב סע ןֹוא םזיוװעשלַאב

 ;םזיװעשלָאב ןטימ עיטַאּפמיס רעסיורג ןיא ךָאד טנעז ריא זַא ,סע טפייה ---

 == ."דנַאלסור רַאפ רָאנ ,טקנעדעג רעבָא ,ןצראה ןצנַאנ ןטימ ,ָאי --

 ןייק וצ טינ רע טיג טייז ןייז ןופ .ךערּפשעג םעד יונעג רעביא טיג .י .ש
 רע ,רעטקַארַאכ ןקידנצעזסיוא רעדָא ןקידקיטעטשַאב ַא ןופ ןעגנוקרעמאב םוש

 ,רעטעּפש בלַאה ַא ןוא שדוח ַא טימ ,דעבָא ,סע טוט

 רעבָא ,םישזער ןקיטציא ןקיטרָאד םעד ןגעוו ןעקנעד טינ לָאז רענייא סָאװ;

 סָאװטע ןפַאשעג טרעוו דנַאלסור ןיא זַא ,ןרעוו ןבעגעגוצ ךָאד זומ ןײמעגלַא ןיא

 .טסוגיױא רעט20 ,טרָאד (*

 .יטפעס רעט24 ,טרָאד (פ*

 .הואו רעט12 ,טרָאד (טא*
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 ןטלַא ןצנַאג רעזדנוא וצ עגַארפ עסיורג ַא טלעטש סָאװ ,סעכלעזַא סָאװטע ,סעיינ
 | .(*"רדס

 טרשוי-ץילמ רע .םישזעד-ןרַאסימָאק םעד ףיוא תוכז-דמלמ ץְלַא ךָאנ זיא רע
 ןייז ןופ ךמס ןפיוא ץְלַא ? ךמס ןכלעוו ףיוא ,ןעּפ ןייז ןופ תוחוכ עטצעל יד טימ
 טסייוו רע ,לעטשנייא ןשירָאטַאטקיד םעד רַאפ הכרב ַא שממ זיא סָאװ ןסיוװ טינ
 טינ רעבָא טסייו רע ,טענָאלָאּפַא ןַא ,רעקידייטרַאפ ַא ,רוגינס ַא ןייז וצ גונעג

 ַא ןוא רעגָאלקנָא ןַא ,רעסײררעטנורַא ןַא ,רעקיטירק ַא ,רוניטק ַא ןייז וצ גונעג
 | .רעקידלושַאב

 ןשנעװנַאק .ַא ףיוא טָאה 1,*24.1 ,.) עיצַארעדעפ-סטעברַא רענַאקירעמַא יד
 -זער-ןטעיוװָאס םעד ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא ןגָארטעגסױרַא (רָאפנעמַאזוצ)
 | ;םירוביד עברַאה טדער עיצולָאזער יד .םיש

 ןופ טקנעד טלעװ-רעטעברַא יד סָאװ ,ןסיוו ןרַאברַאב-ןטעיװַאס יד ןלָאז
 | | ,"םעטסיס רעשילַאיטסעב רעייז

 ןטלַא םעד טצינ סָאװ רעפטנע רעקידנריגַאער ס-י' .ש טמוק םעד ףיוא
 ,ןטרעטַאמעגסיוא ןיוש םעד ףיוא ץלַא ךָאנ טייר רע ,ןסיוו-טינ ןופ דיירסיוא
 .. .לדרעפ-ץנַארָאנגיא ןטעװערָאהעגרעביא

 ..םעטסיס ןשיטסיוװעשלָאב םעד ןקידייטרַאפ וצ עטצעל יד ןענייז רימ,
 -רעד טרעוו סָאװ ץלַא וצ שיטּפעקס ךיז ןטלַאהרַאפ וצ טכער ַא רימ ןבָאה ךָאד
 ןופ סנניל ליפ ױזַא ןבירשעגנ טָאה ןעמ .דנַאלסור ןקיטציא םעד ןגעװו טלייצ

 ןיא ייס ןביילנ וצ םענייא רעווש זיא סע זַא ,"עדנַאנַאּפָארּפ , םשל ןטייז עדייב

 סָאװ ,ןטייקיטעטליואוו עסיורג יד ןיא ייס ןוא ,טײקמַאזיורג ענעדיישרַאפ ירד

 .(**"גנוריגער-טעווָאס רעקיטציא רעשיסור רעד ֹוצ ןבירשענוצ ןרעוו

 -וצ טינ ליוו רע ,דצ ןטייוצ םעד ףיוא ךיוא שיטענָאלָאּפַא זיא רע רעבָא

 -עדעפ-סטעברַא רענַאקירעמַא , יד ןעמַאדרַאֿפ וצ טכער ַא טָאה עמ ןַא ,ןבעג

 םעד טלַאה רע .עיזיוװעשלָאב רעד ןנעק ןסָאלשטנַא ןטערטסױרַא ריא רַאפ "עיצַאר

 ןשיווצ ןצעזקעזַא ךיז ליוו רע זַא ןגָאז רימ ןלָאז רעדָא . . . ןקע עדייב רַאפ קירטש

 0 . ..ןלוטש ייווצ

 :סילַאיצַאס רעד ןיא רעננעק ליפ ױזַא טָאה םישזער-טעיווָאס רעד ביוא,
 ,גנונעװַאב-רעטעברַא רענַאקירעמַא יד ךָאד געמ ,טלעוו רעלַאקידַאר ןוא רעשיט

 -ןטעיוװָאס םעד ןגעק ױזַא טקנוּפ ןייז ?,? ווא .פ ,ַא, רעד ךרוד טריטנעזערּפער

 .(=+*"טבַאמ עצרַאװש ַא ןפורעג םעד בילוצ ןרעוו טינ ןֹוא ,דנַאלסור ןיא םישזער
 רעננעק עטנענימָארּפ יד ןֹופ ןעמענ יד סיוא טנכער ןוא טינ ךיז טליופ .י .ש

 -ָאקשערב ,ןיקטָאּפָארק ,ןייטשנרעב ,יקסטיוק :םישזער ןשיטסיוװעשלָאב םעד ןופ
 רע רעבָא .ערעדנַא ךס ַא ןוא יקסווָאקיַאשט ,"עקשובַאב , יד ַאיַאקסוװָאקשערב

 .ינעד רעט31 ,טרָאד (*

 .1921 ,ץרַאמ רעט4 ,טרָאד (=*
 .1920 ,יני רע625 ,טוָאד (טא*



 391 ןבַאש טא ןפמעק ,ןבעל ןײײז -- יטסװַאנַאי .ש

 א ןקיש ףרַאד עמ זַא ,ץלַא ךָאנ טלַאה רע ,רענַאל רעייז רעסיוא ךיז טלַאה ןיילַא

 םעד ןנעו טכירַאב ַא ןנירק ןוא רעשרָאפסיױא ,רעכוזרעטנוא ןופ עיצַאגעלעד

 ןענייז סע זַא, טוג ץנַאנ טסייו רע םגה ,רָאפ תמאב טמוק דנַאלסור ןיא סָאװ

 -ייז סָאװ ,עקירעמַא ןֹוא עּפָארייא ןיא דנַאל ןדעי ןיא ןטסילַאיצַאס עטמונ ליפ ָאד

 ןיא וטפיוא ןשיטסיוװעשלָאב ןצנַאנ םעד טימ ןענַאטשרַאפנייא טינ ,טייוו ,טייוו ןענ

 םינ ךיז רע לי ?ןטסילַאיצַאס עטונ ליפ, יד ףיוא ךיוא רעבָא ,(="דנַאלסור

 -ַארטַאס רעשירַאסימָאק רעשיטסיוועשלַאב רעד ֹוצ גנולעטש רעייז עגונב ןזָאלרַאפ

 ידנַאפסור ןופ רעשרעה עקיטציא יד ךָאד ןענייז קירוצ גנַאל טינ לייוו . . .עיּפ

 סָאװ זיא ,ןלַאקידַאר עטכע ,ןטסילַאיצַאס עטוג רָאנ רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג ךיוא
 -... גנוכוזרעטנוא ןַא ץלַא ךָאנ טרעדָאפ ךַאז יד ? ייז טימ ןעשענ ןטרָאד זיא

 יקסטיוק זַא -- ןינעל ךָאד טגָאז ,טינ ןגיוט יקצָארט ןוא ןינעל זַא ,טגָאז יקסטיוק

 וי ."רעטעררַאּפ , וליפא םיא טפור רע ,טינ גיוט

 ...ןענייז סָאװ ,ענעי עלַא ןעמָאנוצ ןקיזָאד םעד ןבעג וצ עבט ַא טָאה ןינעל ,
 ,(+*"קימיטשנייא טינ םיא טימ

 ? םוילַאיצַאס .ןֹופ לאעדיא םעד ןטַאררַאפ טָאה ייז ןופ רעוו זיא

 ךאז יד ךָאנ ףרַאד ןעמ זַא טהנעט רע ,רעפטנע ןייק ןבעג טינ ליוו .י .ש

 -רעטנוא ענייז ןקיש לָאז סרעּפמַאנ זַא ןלעוו קרַאטש טלָאװ רע ןוא .ןכוזרעטנוא

 קיטליגדנע ןענעק ןיוש ךיז רע טלָאװ טכירַאב רעייז ףיוא יו םעּפע .רעכוז
 וי | | | . . . ןזָאלרַאפ

 ,םיחולש יד טָא ןרעג טינרָאג טָאה דנַאלסור זַא סױרַא ךיז טלעטש סע רעבָא
 :רעקירעטעברַא ןֹופ עטריגעלעד יו ןעמוק סָאװ ,רעכוזַאב-רעכוזדעטנוא יד טָא
 רעטונג א יװ ץלַא ךָאנ טביירש רע רעבָא ,ןגייוװשרַאפ טינ סע ןעק .י .ש .ןטפַאשרעּפ
 .דנַאלסור-טעיוװַאס ןופ דניירפ א ,רעשטניוו

 ,"דניירפ עטסעב עריא ןגעק ךיז טרדיקָאלברַאפ דנַאלסור , טסייה לּפעק סָאד

 םעד רַאֿפ םיאנוש רעמ ןכַאמס ךָאד ןומ אפונ ןזָאלניירַא טינ סָאד ,...

 .םיא טזָאלעג ןוא ןזָאלעגנײרַא םיא וליפא טלָאװ עמ ןעוו יוװ ,םישזער ןקיטציא

 -רעטניא , רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןָאפנאשזד) רע טלָאװ טלָאמעד .עטסגרע סָאד ןעז

 "רַאמ ליפ דנַאלסור וצ טפַאשדניירפ ןייז ןיא רשפא ,("ןטסינישַאמ ןופ לַאנָאשענ

 ךןענָאפנאשזד ןטלָאװ סָאװ ,ךס א ןענופעג סיוועג ךיז ןטְלָאװ טינ רעמָאט ןוא ,ןעז

 ןָאטעג ךעלטנייוועג טרעוו סָא יוװ ,יושזרוב ןוא רעטעררַאפ רַאפ טרעלקרעד ןיילַא

 טמענ ...טציא .,,טשיוטנַא קרַאטש דנַאלסור ןופ קירוצ ןעמוק סָאװ ,יד ןנעק

 ...2?ןפיירנַאב רעצימע סע ןעק ,טסבלעז ךיז טריקָאלברַאפ ןוא גנוריגער-טעיווָאס יד

 -.(טרָאד) ."עריא דניירפ עטסעכ יד ךיז ןופ ןסיױטשוצּפָא ידכ ץלַא טוט יז

 -ענסיוא טָאה רעננוה ַא זַא תועידי עקידנלסיירטפיוא יד ןָא ןעמוק סע

 .טרָאד (*

 .טרָאד/ (5*)
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 יד ןיא טּפיוהרעד ,גנודעקלעפַאב רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ,דנַאלסור ןיא ןכָארב
 ,םסיוא ןברַאטש ,טנגעג-עגלָאװ רעד ןופ רעפרעד

 .קילג לקיטש ַא ןעמוקסיורַא לָאמַא ןעק קילנמוא םעד ןופ זַא טּפָאה ,י ,ש = |

 טעװ ,זיא רע יו ךעלרעדיוש ,רעננוה רעקיטציא רעד זַא ןֿפָאה רימָאֵל ,

 דָאס ןשיוצ המחלמ רעד ןשיוװצ ,גירקרעדורב םענענושמ רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ
 ,געוו ןפיוא .ןייגפיורַא ףוס-לכ-ףוס טעװ דנַאלסור ןֹוא ,טסילַאיצַאס ןוא טסילַאיצ

 | | .(*"עינָאמרַאה ןוא טייהיירפ רעכעלקריוו וצ טריפ סָאװ

 לייוורעד .נעוו םעד טָא ףיוא ףױרַא טשרע ףרַאד דנַאיסור זט ,םע טסייה
 -ָאה ַא ָאד ךָאנ זיא סע רעבָא ,טייהיירפ ןופ קעװַא טריפ סָאװ געװ ַא ןיא יז טייג

 ןוא ןעניזַאב ךיז יז טעװ תורצ-רעננוה יד ןופ ּפַאלק םעד רעטנוא זַא גנונעפ

 | .געוו ןקיטכיר ןפיוא ןעוועריקרַאפ

 -ָאנ סרָאטקַאדער ןופ, ןיא גנוריטָאנרַאֿפ רעקיבלעז רעד ןיא רעטייוו ?סיב ַא

 | :רע טביירש "לכיבציט

 -ָאס םעד ןוא ריא ןשיווצ זַא ,ןזיוועג טָאה (גנוריגער רענַאקירעמַא יד) יז,

 -קיד ךיילג ןענייז עדייב ,קוליח רעטסנימ רעד ָאטינ םצע ןיא זיא םישזער-ןטעיוו

 .,(טרָאד) ."רעטרעווגָאלש ענעדישרַאפ רעטנוא שטָאכ ,שיטָאּפסעד ךיילג ,שירָאטַאט

 ,שיטָאּפפעד ןוא שירָאטַאטקיד זיא דנַאלסור זַא ,י .ש ןיוש טנעקרענַא ,ןב לע

 זיולב ןכיורבעג ייז ,רעסעב טינ ןענייז ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד זַא וצ טיג רע םגה

 .ײנַאריט רעייז ןופ טײקטעקַאנ יד ריא טימ ןקעדוצוצ עינַאלָאעזַארפ רעדנַא ןַא

 יד סָאװ םישזער ןשינַאריט םעד ענונב שינעדנעטשרַאפמוא ןופ טנַאװ יד

 ןוא ,ןלַאפנייא טמענ דנַאלסור ןיא טריפעגנייא .טָאה ײטרַאּפ-ךריק עשיטסינומָאק

 ןעמוקסיורַא ןענעק לָאז ,י ,ש זַא ,רָאי לופ ַא יו רעקינייו ןעמענ טינ טעװ דניצַא
 ןשירָאטַאטקיד םעד טָא ןופ גנומַאדרַאפ ןיא רעטרעוװ עקידנסיימש עפרַאש טימ

 ,לעטשנייא

 קיטלינכיילג ןביילב ןענעק טייקבעלשטנעמ ןופ קנופ ןדעי ןָא ןשטנעמ רָאנ,

 יד ...עווקסָאמ ןיא טריפעגפיוא טרעוו סָאו ?קַאטקעּפס ןקיטולב םעד טָא וצ

 סע טעוװ "אקעשט , רעד ןופ לּפַאנק ןרעטנוא זיא סָאװ ,עסערּפ עשיסור עצנַאג

 םלוע רעזדנוא ,תוחּפה לכל ,רעבָא ףרַאד ,ןענָאמרעד טינ טרָאװ ןייא ןייק טימ

 סע זיא סָאװ ,טייקכעלקריוו רעכעלרעדיוש רעשיפור רעד ןופ ןרעוו טלסיירטעגפיוא

 ןליפ רימ ןיא ,..עיצולָאװער רעשיסור רעוייפורעג ױזַא רעד ןופ טַאטלוזער רעד

 רעשיטסילַאיצַאס רעצנַאג רעד וצ ,גנונעװַאב-רעטעברַא רעצנַאג רעד וצ ןפור וצ יו

 ךָאנ טשרוד רעייז ןוא ןשטנעמ סָאװ ,םעד וצ קיטליגכיילג טינ טביילב ;גנוגעװַאב

 ןיא ןריפוצסיוא ןסָאלשַאּב ןבָאה לעפ רענעגייא רעייז רַאפ ארומ ןיא ןוא עכַאר

 ! עווקסָאמ

 ֿפָאז ! דרָאמ-רעדורב ןכעלקערש םעד ,טנעק ריא יו קרַאטש ױזַא טמַאדרַאפ

 1921 ,יגיױא רעטּפ ,טרָאד (+



 63 ' ןפַאש ןואא ןפמעט ,ןבעל ןײז --- י/עטװַָאנַאי .ש

 ןטספרַאש םעד טימ ןכליה עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןיא טלעװ-רעטעברַא ..,יד

 .(*"טנַאה עשירעדרעמ יד ןלעטשּפָא סָאד טעוו רשפא ,טסעטָארּפ

 -רעמ ַא רַאפ סָאװ ןוא ןענייז סעקיװעשלָאב יד רעוו ןיוש רע טסייוו דניצַא

 ןסירעגפיוא ן-י .ש טָאה סָאװ .דנַאלסור ןיא טרילנַאטע ןבָאה ייז םישזער ןשירעד

 -קיל יד טינ זיא טייקכעלקריוו עשיטסיוועשלַאב עשינחצר יד ןעזרעד ֹוצ ןגניוא יד

 -ילימ טימ זדנוא ףיוא לַאפרעביא רעטנפָאװַאב רעד ,ןטסיכרַאנַא יד ןופ עיצַאדיװ

 -יווקיל יד םינ ךיוא ,1918 לירּפַא ןט13-12 םעד ,ןעגנולײטּפָא-ןשיטַאל עשירעט
 שיגָאלָאעדיא סָאװ ןשטנעמ ,ןרענָאיצולַאװער-ןטסילַאיצַאס עקניל יד ןופ גנוריד

 םישדח רָאּפ ַא ןעמוקענרָאפ ןיא סָאװ ,טנעָאנ שּפיה ןייז טפרַאדעג םיא ןבָאה

 -סינומָאק יד סָאװ ןעגנומַאדרַאפ ערעווש ןוא םיטּפשמ יד אקווד רָאנ --- ,רעטעּפש

 -ןטסילַאיצַאס עטכער יד ןנעק ןגָארטעגסױרַא טָאה ץיטסוי עכעלשטנעממוא עשיט

 -ער-רעטנַאק עכעלטע ןיא טקילײטַאב ךעלקריוו ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרענַאיצולָאװער

 ןּפָארט רעטצעל רעד אקווד טָאה ןלַאפ בור'ס ןיא יוװ ,ןעננורינער ערענָאיצולָאװ
 ,ןסיגרעביא ךיז לָאז סוכ רעד זַא ,טכַאמעג

 | ,ןרעגניזעלש ,ב טימ ויוורעטניא ןטייווצ ַא זדנוא טיג .י .ש

 רעד ןופ רעריפ עטנענימָארּפ יד טימ טדערעג בָאה (רעגניזע?ש .ב) ךיא,

 ,(דנַאלסור ןיא םישזער ןשיטסינומָאק) םעד ןנעוװו גנוגעװַאב-רעטעברַא דעשילגנע

 ןוא םזינומאק םעד רַאפ ןגָאז וצ טרָאװ טונ ןייק רָאנ טינ טָאה ייז ןופ רענייק

 רעבָא .גנוטכַארַאפ טימ ננורינער רעשיסור רעד ןופ ןדייר ייז רָאנ ,םזיוועשלָאב

 רעד ןופ ןרעוו וצ רוטִּפ געו רעטסעב רעד ןַא גנונייפ רעד ייב עֶלַא ןענייז ייז

 ןעמַאנ רעדנַא ןַײיק) טניה-טולב ןוא סעקינרַאבַאכ ןוא טיבנג עדנַאב רעד ןופ ,עקילק

 זיא ,דנַאלסור ץנַאג טריזידָארעט ןוא טשרעה סָאװ ,(טינ ייז ןבָאה טרָאד ייז רַאפ

 ןכָאלשרַאפ ַא ןייז ןרעהפיוא לָאז דנַאלסור זַא ןכַאמ טימרעד ןוא יז ןענעקרענָא וצ

 ,(=""טלעוו רעצנַאג רעד ןופ דנַאל

 -ןרַאסימָאק רעד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ דנַאלסור ןפלָאהעג טָאה ?טימ סָאד ,אלימ
 ןיא ןזָאלניירַא ,השעמ רחאל ,טינ ךיז ןלעוװ רימ ןוא ,סעקנַאב ןטיוט ַא יוװ ,עקילק

 -ַאס יד טנכייצַאב רע עכלעוו טימ ,ןטעטיּפע יד רעבָא .ןינע םעד ןנעוו עטַאבעד ַא

 -רעטניא רעטייווצ רעד טָא .טייקמערָא-?דיז ןופ טינ ױעכיז ןדייל ,רעשרעה עשיטעיוו

 .ךלהמ ןשּפיה ַא ףיוא ןטשרע ןופ ּפָא טייטש ןרעגניזעלש .ב טימ ויוו

 -ַאסימָאק רעשיסור דעד ןופ רעפמעקַאב ןוא רענגעק רענעּפָא ןַא טרעוו .י .ש

 ,םזיסקרַאמ-םזינומָאק ןופ לטנַאמ ןטיור ןטימ וצ ךיז טקעד סָאװ ,עינַאריט רעשיר

 .טכַאפנעצרַאפ םזיטָאּפסעד רעשירַאצ רעטלַא רעד -- ךות ןיא רעבָא

 ךעלדנייפ ,םזיטַאדקַָאמעדיטנַא ןופ הרות רעצנַאג רעייז טיול ,ךָאד ןענייז ייז ,

 סָאד ןבָאה לָאז עסַאמ עסיורג יד ,קלָאפ סָאד ואֹוו ,טפַאשלעזעג זיא סע רעכלעוו וצ

 ךיז דלַאב ךָאד טָאה דנַאלסֹור ןיא ?טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקיד , יד .טרָאװ

 .1922 ,'גױוא רעט4 ,טרָאד (5*
 .ימְכֲא רעט6 ,טרָאד (55
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 ַא ןופ טריפעגסיוא טַאירַאטעלָארּפ םעד ר ע בי א רוטַאטקיד יד יװ ןזיװעגסױרַא
 .(*"קלָאפ ַא טריזירָארעט זיא סע ןעוו טָאה סָאװ ,עקילק רעקיטכערטרעדינ

 טסייוו רע .שיט ס-י .ש ףיוא ענעפָא ןיוש ןגיל ןטרָאק עשיטסיװעשלָאב יד

 ,טײטַאב ליּפש יד סָאװ ןיוש

 .ד

 הפגמ "עקניל, יד ןוא .י .ש

 יינּפָא "עקניל , יד וצ דלימ ץנַאג ןטלַאהרַאפ ןָא בייהנָא ןופ ךיז טָאה .י .ש

 םעד טָאה רע .?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןיא ןזייוו ןעמונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוג

 רעכלעוו וצ ,טייהנגעלעגנָא-עיציזָאּפָא עכעלרעניא ןַא יו ןעמונעגפיוא ןינע ןצנַאג

 .דלודעג ךס ַא ןוא ץנַארעלָאט טימ ןטלַאהרַאפ ךיז ףרַאד עמ

 םעד טינ טכערעג ןבעג טינ ,עיציזָאּפןטימ ַא ןעמענ טוואורּפעג טָאה רע

 -לוש ןענייז םידדצ עדייב זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .ןקניל םעד טינ ןוא לנילפ ןטכער

 ןייז ןפרַאד עֶלַא .םידדצ םוש ןייק ןייז טינ ?5כב ןפרַאד ןָאינוי ַא ןיא ןזַא ,קיד

 טפור רע .סָאלק-ןטסילַאטיּפַאק רעד זיא סָאד ןוא אנוש-טּפיוה םעד ןנעק טקינייארַאפ

 -וס יד ןעוװעטַאר ןעמ ןעק ןהנעטנייא ןוא רעטרעוו טימ זַא ,טביילג ןוא תודחא וצ

 -לַאּפש ןופ ערה-רצי רעד לייוו .שובלמ-רעטעברַא ןיא סיר םעד ןעיינרַאפ ,עיצַאוט

 ,ןרעלקפיוא ףרַאד עמ סָאװ שינעדנעטשרַאפסימ ַא ןופ טקודָארּפ ַא זיולב זיא גנוט

 ,גננולייה יד טניל גנורעלקפיוא ןיא ןוא

 רעד ףיוא זיא .י ,ש ןוא ,ןרעה ךיז ןזָאל ןרענוד ןופ ןעיירעמורב עטשרע יד

 למיה ןרעטיול םעד ןערַאמכרַאפ ליוװ סָאװ ןקלָאװ םעד ןגעוו טנרָאװ רע ןוא ךַאוװ

 .?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ

 רעריפ-ןָאינוי עטוואורּפעגסיוא ןוא ערעטלע יד ןופ לייט זַא ,ךיז טקרעמ סע

 טרעוו סע .םיכוסכס ןוא ןעננובייר בילוצ סנָאינוי יד ןזָאלרַאפ ,קירוצ ךיז ןעיצ

 -כַאװש ןיא רעריפ יד ןקידלושַאב ייז .רעטעברַא יד טימ ןעמוקוצסיוא רערעווש ץלַא

 .י .ש ,םיטַאבעלַאב יד וצ טייקיביגכָאנ ןוא טייקדלימ ןיא ,טעטיוויטקַאמוא ןוא טייק

 ןלָאז ייז זַא רע טגנַאלרַאפ רעריפ יד ןופ ןוא ןָאינוי רעד וצ טעטילַאיָאל טרעדָאפ

 .ןענירטנַא ךרוד ןעוועטַאר ךיז טינ ןוא סעיציזָאּפ ערעייז ףיוא ןביילב

 ךיז ןליפ סָאװ יד ֹוצ גנונרָאװ ַא ןייז (ץיטָאנ סרָאטקַאדער ןייז) סָאד לָאז,

 ערעדנַא ,ןטילעג ןוא טעדלודענ טציא זיב ןבָאה רעריפ יד ןוא ןָאינֹוי יד .קידלוש

 ןיא ןסָאלשטנַא זיא ןָאינוי יד רעבָא .קעװַא ןענייז ןוא ןטלַאהענסיױא טינ סע ןבָאה

 .(=*"טייקנגערטש רעקירעהעג רעד טימ ןעפדנַאה וצ טפנוקוצ רעד

 ,רעבצעװַָאנ רעט1ס ,טרָאד (*

 .1920 "ףבעפ רעט6 ,טרָא (**



 509 : ןפַאש טא ןפמעס ,ןבעל ןײז -- יקסװטָאנַאי .ש

 ,הלועפ ַא ןבָאה טעוו הארתה עקידנעָארד-בלַאה ,עפרַאש ַא זַא ,טביילג .י .ש

 טעוו ןדירפ רעכעלרעניא רעד ןוא --- ןסערּפסױא ,ןליטשנייא ךיז טעװ ץלַא ןוא
 .רַאפ ַא טימ לָאז עמ ידכ ,ןרעוו ןסָאלשעג ןלעוו ןעייר יד ןוא ,ןרעוו טרילבַאטעער

 -ָאּפםיטַאבעלַאב יד ףיוא ףירגנָא ןקרַאטש םעד ןצעזרָאפ ןענעק טנָארפ ןטקינייא

 ערעסעב ןעגנולדנַאהרעטנוא ןוא סקיירטס ןופ ףליה רעד טימ ןפמעקסיוא ,סעיציז

 .רעטעברַא יד רַאפ ןעננוגנידַאב

 גנונערָאװ ַא טעק טנרָאװ .י .ש

 ןיא .י .ש טביירש "סנָאינוי ערעזדנוע ןיא טנַאה עצרַאוװש יד , ?ּפעק רעטנוא

 :"לכיבציטָאנ סרָאטקַאדער ןופ,, ןייז

 -גולפ ןבידשעגנָא שיצרַאח-םע ןַא סַאנ ןפיוא ןזיווװַאב ךיז טָאה ךָאו עטצעל ,

 ערעייז ,רעטעררַאפ ערעייז ןגעק טנרָאװעג ןרעוו רעכַאמקוָאלק יד ֹואוו לטעלב

 -עד ןטלַאה רימ . .."רעכַאמקוָאלק עוויטקַא עּפורג ַא , ןבירשענרעטנוא . . . רעריפ

 ,(*"ןליװקסַאּפ יד טָא ןנעק רעטעברַא יד ןענערָאװ וצ קיטיינ רַאֿפ רעביר

 .י .ש .ןיוש ךיז ןרעהרעד ןרענוד עטשרע יד ,ןָא ןיוש ךיז טקור ערַאמכ יד

 -רָאוו עפרַאש ענייז טימ ךעלטפירש "ןעיײרשּפָא , ךָאנ סע ןעק רע זַא ,רעבָא ,טניימ

 רע טגייל טּפיוהרעד .רעטעברַא ןשידיי ןופ רשיה-לכש ןיא ךיוא טביילג רע .ןעגנונ

 רעלמוט ,ייז טפור רע יו ,"עשיצרַאה-םע , יד סָאװ םעד ףיוא ןעגנונעפַאה עסיורג

 רעייז ןוא סולפנייא רעייז ןרילדַאפ ,אליממ ,ןלעוו ןוא ןריקסַאמעד ןייֵלַא ךיז ןלעוו

 ,טייקיאעפ-סגנוקידעש

 טעברַא ןייז ןוא (טפירש "עקניל , ַא) "סעמע , רעד זַא טגייצרעביא ןענייז רימ ,

 קנַאדַא זַא ,ןפָאה רימ רָאנ ,גנונעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעזדנוא ףיוא הרצ ַא זיא

 ,טינרָאג ריא טעוו ,טייקשירַאנ רעקיזיר ןוא טייקיאעפמוא רעלַאנעמַאנעפ רעייא

 ,םילובלב ןוא . . , ןעיירעלדיז עכעלטנייוועג ערעייא עֶלַא טימ . . ,ןבכיירגרעד טינרָאג

 סטכעלש ןָאט וצ טייקיאעפ רעייא זַא ,טריטידערקסיד ױזַא ןיוש ןיילַא ךיז ריא טָאה

 רעשידיי רעד זַא ,ןפָאה רימ .רענעלק ןוא רענעלק ץלַא עדנוטש וצ עדנוטש ןופ טרעוו

 .(**"טייז ריא סָאװ ןסטכינעגיוט יד ,ןטינרָאג יד סלַא ןענעקרעד ךייא טעוו רעטעברַא

 טכייל ןעמ ןעק "טייהקנַארק , יד זַא ,טביילג .י .ש ,טסימיטּפִא רעסיורג רעד
 ןײגַאב ךיז טעוו עמ .עיצַארעּפָא רעטסנרע ןייק וצ ןעמוק טינ טעװ סע .ןלייהסיוא

 ,חקית ַא סעּפע ךָאד ןיא רעטעברַא רעשידיי רעד .נרוריכ ןופ ?רעסעמ םעד ןָא

 עשירעגנויבַארג עקיאעפמוא עכלעזַא ןופ ןריפרַאפ-ןריפ ןזָאל םינ ךיז טעװ רע

 ןוא טקיטכעדרַאפ רע רעדָא ,טינ סעּפע טקיטכעדראפ רע ."רעריפ-רימ-ךיוא,

 -רָאנ עטשרעּפמָאלק יד טָא רעטניה זַא ,טקַאפ םעד ןופ קידנסיוו םינ ךיז טכַאמ

 ןופ טמוק סָאװ הרובג ענהפירט ַא ןוא חוכ ַא ,חוכ רעלַאפָאלַאק ַא טייטש ןטשינ

 .1921 ,'טּפעס רעטפ ,טרָא1 (*

 .1971 ,רעבמעװָאנ רעט29 ,טרָאד (+**
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 רעשיסור רעד ףיוא ךיז טציטש סָאװ חוכ םעד טָא ןוא ,טריטרָאּפמיא ,דנַאלסיױוא

 טעוװ ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז "ךריק רעשיטסינומָאק , רעיינ רעד ןוא עירעּפמיא

 ןיוש ךיז ןעק עמ .תוחוכ עטצעל יד טימ ןפמעק ,ןטרוגנָא טוג ןֿפרַאד ךיז ןעמ

 וצ טָאה ןעמ זַא ןסעומשנייא ךיז ןוא ,"םעזוב ןיא ךעלנייפ , ןייק ןגייל טינרָאג

 .ןריטידערקסיד ןיילַא ךיז ןלעװ סָאװ ,ןסטכינעגיוט טימ ןָאט

 ןוא ןריטָארקנַאב וליפא ןוא ןריטידערקסיד לָאמ רעקילדנעצ ךיז ןלעװ ייז ,ָאי

 -עגרעביא םיגרָאג רעד ןופ ןלייט עסיורג רָאנ ייב טידערק דעייז ןטלַאהנָא ךאד

 | ,טפַאשרעטעברַא רעטציפש

 רעד ןיא טביילנרַאפ זיא רע .ןוחטב רועיש ַא ןָא טגָאמרַאפ .י .ש רעבָא

 רעד ןיא טביילג רע ןוא טרָאװ ןשינָאל ןכעלרע ,ןקידננייצרעביא ןייז ןופ טּפַארק

 .ןסַאמ-רעטעברַא עסיירב יד ןופ גנומענַאב-עיצַאוטיס רעשיטסילאער רעטנוזעג

 יז יװ םייקכעלקריוו יד ןעז םיא טכַאמ רענייז שטנואוו רעד ןוא ,סע טשטניוו רע

 ,בערטשַאב ןוא רעגַאב ןייז טיול ךיז טמערופ

 סָאװ ,רעטעברַא עקידנעקנעד-לַאקידַאר יד זַא ,זיא שטנואוו ....רעזדנוא

 ןוא ,טריזַאטנַאפרַאפ ךיז ,ןדנעטשמוא עסיוועג ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןבָאה

 ןוא ןּפרַאװעגסױרַא זיא טעברַא-טירשדייב-טירש יד טָא זַא ,טדערעגנייא ךיז ןבָאה

 עסיורג יד ןעיוב ןעמענ ןיוש זומ עמ רָאנ ,םעד ןופ ןעמוקסיורַא טינרָאג טעװ סע זַא

 ימורַא ךיז ןלָאז ייז זַא ,גנונעּפָאה ןוא שטנואוו רעזדנוא זיא ,קילבוּפער-רעטעברַא

 עטוג ערעייז ןדגעװשרַאפ טינ ןלָאז ייז ןוא טלעוו רעד ןיא ןענייז ייז וואו ,ןעז

 יד ןעזרעד ןיוש ןבָאה ייז ןופ ליפ ןזַא ןפָאה רימ .תומולח עטסוּפ ןיא תוחוכ

 םורַא ןשטנעמ יד וצ ,טייקכעלקריוו רעד וצ קירוצ םוא ךיז ןרעק ייז ןוא ,טכיל

 .(=?טעברַא עקיטכיוו עטוג ןעוט ןוא ,ייז

 ךיז ןכיג ןיא ךיז טעװ למוט רעד ןוא .הבושת ןיוש ןעוט ייז זַא ,טביילג רע

 ךיז ןוא ןעניזַאב ךיז ןלעו רעטעברַא עקידנעקנעדי-לַאקידַאר וצ יד ,ןליטשנייא

 קירוצ ךיז ןלעװ ייז .סעיזוליא ןוא סעיזַאטנַאפ עקינוצסיורג יד ןופ ןעײרפַאב

 ןסײרסױרַא ןופ טעברַא ,רעכעלצונ קיצנייא רעבָא ,רענדורַאמ רעד טימ ןעמענרַאפ
 ,ןרָאטַאטַאָאלּפסקע ערעייז ןופ סעיסעצנָאק ןוא תוחנה ךעלגעט-נַאט

 עיזוליא ןַא ךיז ייב טעװעדָאה ןֹוא טנעלפ ןיילַא רע זַא ,דשוח טינ זיא ,י .ש

 יד ןוא .םעד ןופ טייו רָאנ טלַאה סע ןעוו ,ןעיײר-רעטעברַא יד ןיא םופש ןופ

 רע .רעטרעטיברַאפ ץלַא ןעיירעגירק יד ,רעטיירב ןוא רעפיט ןרעוו טיינ גנוטלַאּפש

 טרָאפ םיא טסייר יז רעבָא .טייקכעלקריוו עקידהרצ ,עכעלקערש יד ןעז טינ ליוו

 | .ןגיוא יד ףיוא

 םעד רעטנוא טייג סָאװ גנוטייצ ַאזַא ץכעזיומעג רעזדנוא ןיא ןַארַאפ ,

 ןסיורג םעד היוא ...ןַא רָאלק ןכל זיא סע ..."סעמע-טלעוו עיינ יד, ןעמָאנ

 -ריו עטסדנימ יד ןבָאה טנעקעג טינ ?טעלב-קָאטשניר עקיזָאד סָאד טָאה םלוע

 ןדעי ןופ גנוקריוו יד זיא סָאד יו ,לקע ןפיט ַא ןופ גנוקריוו רעד רעסיוא גנוק

 .1922 'גֵאי רעטס ,טרָאד (+*



 סד ןטַאש טא ןפמעק ,ןבעל ןײז -- יקסטַאנַאי ,ש

 רעד רעטנוא טרירעּפָא סָאװו הרבח עקיזָאד יד ..,םיצרש עקיזָאד יד ...ץרש

 -יטפַאהנרע לקערב ַא ןָא סעקילושז עדנַאב ַא תמאב ןענייז ,"םזיא, ןַא ןופ עקסַאמ
 וצ טינ ייז רַאפ זיא ךַאז ןייק זַא ;תומשנ עשירעכערברַאפ עצרַאוװש ערעייז ןיא טייק

 טעװ ,ליפעננרע ןוא דנַאטשרַאפ קנופ ַא טימ שטנעמ 8 רָאנ ואוו . ... ,קיצומש

 | .(ץרַאמ רעט10 ,טרָאד) ,"טסעּפ ַא ןופ יו ,ןכייוו ייֵז ןופ רע

 רע זַא ,ןזייוו ייז לו רע .רענייצקַאב טימ ןרייר ןעמונעג ףוסל טָאה .י .ש

 סָאו ףיוא ָאד ןיא סע ןוא ,רעטנרָאצענפיוא ןַא טרעוו רע תעב ןעלדיז ךיז ןעק

 -ךעלריצ ןניירש ןרעהפיוא ןוא .םילכ יד ןופ ןײגסױרַא ןוא ןרעוו ֹוצ טכַארבעגפיוא
 גנוריגער רעד רַאפ טרסמרַאפ טָאה ןעמ .הריסמ ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ,ךעלרינַאמ
 טָאה ןרעגניזעלש .ב ןוא .םזיטידנַאב טימ ןָאט וצ טָאה ?לַאנָאשענרעטניא,, יד זַא
 ,םעד ןנעוו גנורעלקרעד א ןבענ לָאז רע טרעדָאפעגסיױרַא ןעמ

 יעטסניימעג יד יו טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןעלּפמעטש ןיילא ךיז ןלעװ ייז,

 רָאט שטנעמ רעכעלטנרַא ןייק עכלעו טימ רעדמיולרַאפ ןוא םירסומ עקיצומש

 ...אשמו עגמ עטסדנימ יד ןבָאה טינ טעװ ןוא טינ

 סָאװ ,סוועזַא עטסקיּפמול יד ...ןבעל ןצנַאג רעייז ףיוא םידסומ יד ןביילב

 | .(="גנונעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד טעידוקסַאּפרַאפ לָאמַא ןבָאה

 עקניל יד ענונב רעבָא ,לטעלב םעד ןופ ךעלרעביירש יד ױזַא רע טלדיז סָאד

 ךיז טגייל רע ,טרָאװ ןקידנגייצרעביא טוג ַא ץלַא ךָאנ רע טָאה ןָאונוי רעד ןוא

 ןעס עמ זַא ,טפָאה ןוא ץנַארעלָאט עקיסָאמלופ טרעדָאפ רע .הרשּפ ַא ןיא ןיירַא

 ןעמ טעװ רעצעהרעטנוא יד ךעלרעביירש יד ביוא ,שינעכיילנסיוא ןַא וצ ןעמוק

 רעלופ רעייז ןיא רעטעברא-םלוע םעד רַאפ ייז ןזייוו ךרוד ליומ סָאד ןכַאמרַאפ

 ןעוו רעטעברַא ןַא תמחמ .םירסומ,ןוא םינרקש ,רעכַאמ-םילובלב יוװ ,טײקטעקַאנ

 פי" ענייז ןגעק ה"ד ,ןָאינוי ןייז ןגעק ןעלדנַאה טינ טעוװ רעקניל א וליפא זיא רע

 טי ,ןסערעטניא-ןסַאלק ענעג

 -תוחומ יד זיא סאד ןוא ,עקניל יד רַאפ ןוא עטכער יד רַאפ תוכז ַא טָאה רע
 ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאו סעיצולָאװער יד ןוא גירקטלעוו רעד סאוו ,שינעשימעצ

 םענעגייא ןייז טינ טנעקרעד רעדורב ַא זַא ױזַא טכַאזרוארַאפ ןבָאה ,רוּפשכָאנ ןייז

 ,שינעדנעטשראפ ַא ֹוצ ןעמוק טראפ ןעק עמ רעבָא ,הנלפה-רוד ַא זיא סע .רעדורב

 | ,..ןטוג טימ ןדיירנעמַאזוצ ,טושּפ ךיז

 -עג ןבָאה רָאי עכעלטע עטצעל יד זַא ,טינ דוס ןייק םענייק רַאפ זיא סע,

 רעד ןופ ץרַאה ןוא חומ םעד ןיא שינעשימעצ ַאזַא ,סָאַאכ ַאזַא ךיִז טימ טכַארב

 ןיא ,טבערטש רע סָאװ ֹוצ ,?יו רע סָאװ רענייא טסייוו ןעוו ןטלעז זַא ,טלעוו

 ןייז זיא סע טניימ רע סָאװ ,סָאד ןכיירגרעד וצ ידכ ןיינ ףרַאד רע געװ ןכלעוו

 .ףיז ,שינעלמוטעצ-תוחומ יד ךרוד ,ןענייז ןטכענ ןֹופ ןסאנעג יד ,דניירפ יד ,ליצ
 שטָאב ,ןדיינשוצרעביא רעזדלעה יד ךיז ערעדנַא יד ענייא טיירנ ,םיאנוש-םד טנייה

 ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ערעייז עלייוו ַא ףיוא ןרילָארטנַאק טנעקענ ןטכָאװ ייז ןעוו

 ןטלָאװ ,םיאנוש עכלעזַא ןרָאװעג גנולצולּפ רימ ןענייז סָאװ רַאפ :טנערפענ ךיז ןוא

 .ץרַאמ רעטוד ,טרָאד (+
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 -סגנודיישעצ עקידרעירפ עלַא יד .רעפטנע ןרָאלק ַא ןבעג טנעקעג ךיז רוסֶא ייז
 םעד טָאטשנַא ןוא ,ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןענייז ןּפורג ןוא ןשטנעמ ןשיװצ סעיניל
 טינ ןוא ייז טינ סָאװ ,תונושל ףיוא ןדייר ןשטנעמ יד ,למוט ,סָאַאכ ראנ טשרעה
 יד ענייא רענייטש ייז ןרעדיילש ןוא ןפרַאװ רַאפרעד ןוא ,ןעייטשרַאפ ערעדנַא
 | .(*?ּפעק יד ןיא ערעדנַא

 ןוא .עקידלוש ןייק ָאטינ ,רעײגַאב-ןכערברַאפ עויטַאטעמערּפ ןייק .ָאטינ = |
 יד ןיא ענייא רענייטש טפרַאו עמ .קידלוש םידדצ עדייב ןענייז ,קידלוש ביוא

 יד ןפרַאװ ןבייהנָא ןיא וויטַאיציניא יד טָאה סע רעוו ןָא טינ טזייוו רע .ערעדנַא
 ןצרַאה ןיא ? ןושל ןכעלדנעטשרַאפמוא םעד ןדייר ןעמונעג טָאה רע .רענייטש
 ליומ ןרַאפ רעבָא סע ליוו רע .רבדב-בייח רעד זיא סע רעװ טוג ץנַאג .י .ש טסייוו
 געמ ןגעוו םולש בילוצ ןוא ,ןענערעצרעד וצ טינ םענייק ידכ ,ןעגנערבסיורַא טינ
 .ןגייוושרַאפ תמא ןוויטקעיבא םעד ןעמ

 ,טנבער רע ןוא .ןקניל םעד ייס ןוא ןטכער םעד ייס ,ןדייב רסומ טגָאז .י .ש

 וצ ןגיינ ךיז ,םזיקניל ןרַאפ קערש בילוצ ,ןרעהפיוא טעװ רעטכער רעד ןעוו זַא
 ענייז רַאפ דֹוסי ןייק ןבָאה טינ רעקניל רעד טעװ ,עיצקַאעָה ןוא םזיטַאװרעקנַאק
 -ָאטיוא טעװ סע ןוא ,ןעגנוקידלושַאב ןוא ןפרואוורָאפ ענייז ,תונעמ ןוא תונעט
 רעלענָאיסעּפָארּפ רעטריזינַאגרָא רעד ןיא דנַאטשוצ-ןדירפ ַא וצ ןעמוק שיטַאמ
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 "לַאגָטשענרעטגיא  טפ ןשנעװנַאק ַא ברע טלאה סע

 דייר יד וצ ּפָאק טימ ןרעהוצ ךיז ןוא דלודעג ןבָאה וצ טכער סָאד טָאה ,י .ש

 -עט יד וצ ןרעהוצ ךיז ענעגייא סָאד רע טהצע ןקניל םעד ןוא ,"רעדורב ןקניל , ןופ

 טינ ,ןרילָארטנָאק ךיז ,ןָאט סע ןלעוװ םידדצ עדייב ביוא ןוא ,דגנכש-דצ םעד ןופ תונ

 ןלַאפנירַא טינ ןעז ,טּפיוהרעד .שינעדנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוק טעװ ּפעק יד ןרילרַאפ

 טעװ סע ,ןייז טוג ץלַא טעװ ,ןסיעכחל וצ ןרעדנַא םעד רענייא ןעמענ ןוא סעכ ןיא

 "טא רעכעלרעדירב ַא ןיא ךָאד ךיז ןעמ טניפעג ןעמעלַא ךָאנ ,בוט-יכב ןקידנע ךיז

 -ניא עכעלנעטדנַאט עקידתושממ יד רַאּפ טפמעק סָאװ ןָאינוי  ַא ןיא ,רעפקָאמ

 : ,"רעדירב-רעטעברַא יד ןופ ןסערעטו

 יד ןשימעצ סָאװ ,"סעקיגצוח, יד ןענייז קידלוש ,קידלוש טינ זיא רענייק

 | | . . . תוחומ יד יו וליפא ,רעמ ךס ַא תונושפ דעטעכרַא

 ,רעייפ םימ טיש רע .עקניל ענעפורעג ױזַא יד ןופ טַאגעלעד ַא טדער טָא;

 רע .ןָאטעגפיוא טציא זיב טָאה גנונעװַאב-רעטעברַא יד סָאװ ,ץֿפַא טנקיילרַאפ רעי

 םעד ףיוא סעקיטכערּפ ,סנייש סעּפע ןעיוב ןוא ןכערבעצ ,ןטכינרַאפ ץלַא ליוו

 טנעק ,רעטכער רַאה ,ריא .ןברָאדרַאפ ןוא ךעלסעה טציא ןזיא סָאװ ץלַא ןופ ץַאלּפ

 םיא ןוא ,רַאנ רענעסירענּפָא רעד טרָאד טעבלָאב סָאװ :ןגָארטרַאפ טינ ,טושּפ ;םע

 יד וצ טרעהעג טנָאװ ריא יו טקנוּפ ןדייר וצ ןָא ריא טבייה סיעכהל וצ ףיוא

 .לירּבַא רעמ8 ,טהֲאד (5



 69 | ןכַאש ןוא ןפמעק ,ןבעל ןײז --- יקטװַצנַאי ,3

 ןוא טליופרַאפ ךעלקריוו זיא סָאװ ;ץלַא יו טקנוּפ ;עצרַאװש יד ןופ עטפצרַאוװש

 !םעד רַאֿפ ךיז טיה .ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא ךייא זיא קיצומש ןוא טפַאהלקע

 ַא תמאב טייז ריא סָאװ ,ךייא לָאז רעקניל רענעפורעג ױזַא רעד זַא ,טינ טזָאל
 -ער ַא ןופ עיציזָאּפ יד ןעמענוצנָא ןעגניווצ ,רענָאיצולָאװער רעתמא ןוא רעטונג

 ,טדער רעקניל רעד טָא סָאװ ןייטשרַאפ וצ טריבורּפ ןוא ךיז טשרעהַאב .,רענָאיצקַא

 ליומ ןייז סָאװ ,ןזַארפ עקידהנושמ עלַא יד רעטניה תמא סעּפע ָאד ןיא רשפא

 (טרָאד) ."טשימעצ .ןושל ןייז ךעבענ ,טָאה רעצימע רָאנ ,סױרַא .טדער

 עדליוו ענעבירטרעביא סקניל םעד ןיא ןעז ליוו רע .םולש-ףדור ַא זיא .י .ש

 ןגָאמרַאפ ייז זַא טנכער רע .ייז ןיא סָאװ לדנרעק עטפַאהרַאנ עטנוזעג סָאד תונעט

 ךיז טעוװו ימ יד ןוא ,ןעשטשולסיוא קידלודעג סע ףרַאד עמ ןוא לרעדָאי סָאד טָא
 יי י | י .ןעֶניוֵל

 .י .ש .,רערעלק ענַאל יד ןיוש טרעוװו רעטעּפש רָאי ןנלַאה ַא רעביא טימ

 ָאטינ זיא עס זַא ןפיירגַאב טוג ןיוש טמענ רע .םירוביד ערערָאלק ןדער ןיוש טמענ

 יַאבלייהמוא ןַא זיא סָאװ ?טַאנעלעד ןקניל , ןופ דייר יד וצ ךיז ןרעהוצוצ סָאװ
 | יי .גָאנַאמער רער

 יד ןּפַאכרַאפ ֹוצ זיא ןעניימ ייז סָאװ ... תמאב ןְליוו ןנָאנַאמעד יד סָאװ,

 | .(*"ןָאינוי רעד ןיא סעלעטש-רעריפ

 עטיור , יד טעוװעדורַא סנָאינוי יד ןיא זַא טוג ץנַאנ ןיוש טסייוו רע ןוא
 ןיא טייל רעװקסָאמ יד רַאפ ןֹוא ...עװקסָאמ ןֹופ ךיז טקערטש סָאװ ?טנַאה
 ןוא ּפעק יד ןעיירדרַאפ וצ עקסַאמ ַא זיולב ,ןסַאמ יד וצ גנורילעּפַא-עיטַארקָאמעד

 | | .ןעלדניוװשַאב

 עיצַאזילַארָאמעד יד טרעוו עקניל ןוא עטכער יד ןשיווצ ףמַאק םעד ןיא,

 ...ערעייז ,רעקיטכיר רעדָא ,ןיילַא רעדילגטימ-ןָאינוי יד . . .רעפיט ןָאינוי רעד ןיא

 -וי יד ןריזילַארָאמעד ֹוצ חוכב רָאנ ןענייז סָאװ ,ץלַא ןעוט ,רעטסייג עקידנטייל

 יז יװ ,"טלייטעגמוא ןוא ענייא, רעמ טינ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא . .. ןָאינ

 עשירעגירזי ייווצ ןיא ןטלָאּפשעצ ױזַא זיא יז לייוו ,רָאנ ,ןייז טפרַאדַאב סע טָאה

 ,ןעײטרַאּפ ייווצ יד ךיילנ ךיז ןּפַאש ,ןעמענרעטנוא טינ לָאז עמ סָאװ ,ןרעגַאל
 .(=*"טכַאנ, ןגָאז ערעדנַא יד זומ ,"גָאט , :ענייא טגָאז

 -מָאק ןייא ןייז ףרַאד סָאװ ,ןָאינוי ןייק ןיא ןבָאה טינ םידדצ ןייק רָאט עמ = }
 -טלוב ,עטלייטעגסיוא ןייק ןבָאה טינ ןעק עמ יו ,עיצַאזינַאנרָא עדילָאס עטקַאּפ
 -ףמַאק עשימָאנָאקע ןַא זיא ןָאינוי ַא ןוא ,ײמרַא ןַא ןיא םידדצ עטנכייצעגּפָא
 | .עיצַאזינַאגרָא

 ןוא ייז ןריוורַאפ סרעכוז-עלעטש יד .קידלוש טינ ןענייז רעטעברַא יד רעבָא

 ןה ךעלדנימ ןה ןשינעגָאזוצ ןוא ןעיירעדייר עסיז עשּלַאפ ערעייז טימ ייז ןריפרַאפ

 י .ךעלטפירש

 -עד ןֹוא ןריזירָארעט וצ קשח ןסיורג ריא טריקסַאמ סָאװ לטעלב ,, . . .סָאד

 .רעבמעװַאנ רעט10 ,טרָאד (*
 ,רעבמעװַָאנ רעטוד ,טרָאד (*
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 .... 'טייהיירפ, ,ןעמָאנ םעד רעטנוא גנוגעװַאב-רעטעברַא עצנַאג יד ןריזילַארָאמ

 -ַאטַאלרַאש ןוא ןטנַאנירטניא יד ןופ גייצקרעוועג עדנילב ןייז וצ ןופ ךיז טיה

 2 י ,(רעבמעװַאג רעט24 ,טרָאד) ."סענ

 -ומ ןוא רעפייטש ןרעוו לָאז יז טפַאשרעריפ-ןָאינוי רעד וצ ךיז טדנעוו רע

 דיירסיוא םעד טימ סעיציזָאּפ יד טייקיניזטכייל טימ ןזָאלרַאֿפ טינ לָאז ,רעקיט

 עלַא יד ןייטשסיוא ,לַאפּפָא םעד טָא טימ "ךיז ןעקשטַאּפ , טינ ךיז טליוו סע זַא .
 ,רעצעלפ יד ןריטנַאקַאװ וצ רעטכייל ןיא סע ןוא ,ןעיירעצומש ןוא סעגירטניא

 .ןעייטשרַאפ ןוא ןליוו ייז יו ,ןריפ ןגָאגַאמעד יד ןלָאז ןוא

 יד טָא רעביא ןייטש וצ טכער טימ ןוא רימ ןרעדָאּפ רעריפ-רעטעברַא ןופ ,
 חוכ ןוא טומ ןקיטיינ םעד קידנעטש ןבָאה וצ ןוא ,ןטייקכעלמענעגנַאמוא עלַא

 -סָאמטַא-ןָאינוי יד ןטסעּפרַאפ סָאו ,םישמרו םיצרש עֶלַא יד טָא ןפמעקַאב וצ

 | | (טרָאד) ."רעפ

 -מוא ,טרינגיזער ?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,רעגניזעלש .ב
 ןגעק ףמַאק ןיא טייקוװַארב ןוא טײקרַאטש-לָאטש ןופ גנורעדָאפ ס-י .ש טכַאעג

 .רעריגירטניא ןוא רעדמיולרַאפ יד
 ...ןעק םולשַאב ןטסעפ (סרעגניזעלש .ב) ןייז ןופ ךַאזרוא ןַא ךָאנ יו;

 ףיוא ןענייז סָאװ ,סעקַאטַא עקידהנושמ יד ,עטנידרַאפמוא יד ןרעוו ןעמונעגנָא

 -גנוטייצ "עקניל, ענעפורעג ױזַא יד ןֹופ ךעלגעט-נַאט ןרָאװעג טכַאמעג םיא

 םיא יװ לָאמ עַּכַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה טייקיטכערטרעדינ רעייז ןיא סָאװ ,רערימש

 רערעווש ןוא רערעווש ץלַא ןכַאמ ןוא ןבעל ןייז ןרעטיברַאפ וצ יו ,ןדנואוורַאפ וצ

 ' .(*"טעברַא ןייז םיא רַאפ
 -רעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעטלייוװרעדסיוא רעד טרעוװ ןַאמגיז סירָאמ

 | | .?לַאנָאשענ
 רעקיטציא זיב ןייז רַאפ םיא טריטנעמילּפמָאק ןוא קיצרַאה םיא טסירנַאב .! .ש = |

 .ןבעגנייא ךיז טעװ םיא זַא ,םיא ףיוא ןעגנונעפָאה עסיורג טגייל ןוא ,טעברַא

 | .רערעטש יד ןקיטייזַאב ,קיטיינ ןעוו ןוא רעפסָאמטַאדןָאינוי יד ןקיניײרוצּפָא

 ,ךעלדיימ עשירעטסיה ןופ ןָאינוי ַא ןיא ןריסַאּפ ןעק סָאװ רעבָא סָאד;

 טעװ ןוא טינ ןעק סָאד ,ןזַארפ עטסוּפ ײלרעלַא ןופ טמסרַאפ ןענייז תוחומ סנעמעוו

 ןבָאה רַאפרעד .גנוטכַאטסבלעז עטסדנימ יד טָאה סָאװ ,ןָאינוי ןייק ןיא ןריסַאּפ טיג

 רעד ןופ אבה-ךורב ןקירעיורט ַאזַא ןגָארקעג סרָאטַאטינַא עשיטסיוװעשלַאב יד סע

 | .(=*"ןאינוי םרעקרָאװניײמ דעטיינוי ; רעד ןופ ןשנעוװַאק

 סָאװ סנירָאטעברַא-ןעיורפ יד ןגעוו ?וטיב ןוא טייקרעטיב טימ טדער .י .ש

 ןבָאה סָאװ רעטרעוו-סגנוצעשגנירג יד ןופ ."לַאנָאשענרעטניא , רעד וצ ןרעהעג

 -עגפיוא יו ןלייטרוא ןעמ ןעק ןעּפ ןייז רעטנוא ןופ טּפַאכעגסױרַא םיא ייב ךיז
 טלָאװ רע .ןָאינוי ןיא ןעוועג זיא ענַאל יד שיטירק יוװ ןוא ןעוועג זיא רע טכַארב

 .1923 יגַאי רעטופ ,טרָאד (+*

 .ילוי רעט6 ,טרָאד (ט=*



 3113 ןבַאש ןט ןפמעק בעל ןײז -- יקסװַָאנַאי .ש |

 ןופ טנעדיזערּפ םעֶד ,(1880) ןסיאול ,ל ןָאשזד ןָאטכָאנ לָאז ןַאמניז זַא ,ןלעוו

 טעדנירגעג זיא סָאװ ןייארַאפ ַא ,?עקירעמַא ןופ רעבערג-ןליוק עטקיניײארַאפ , יד
 ַא טגָאמרַאפ ןוא ?לַאנָאשענרעטניא, רעד רַאפ רָאי ןעצ עלופ טימ ,1890 ןיא
 ןופ ןָאינוי יד טקיניירעגסיוא טָאה סיאול ,ךרעב 000,000 ןופ טּפַאשרעדילגטימ

 יז ןטנעמעלע עקיטייז ןייק טביולרעד טינ טָאה רע .ןשינעקישנָא עשיטסיגומָאק יד
 יד טרעלקרעד .י .ש .ןטייהנגעלעגנָא עכעלרעניא ערעייז ןיא ןשימניײרַא ךיז ןלָאז

 רעד ןופ ןלַאקָאל עקינייא ןיא ןעוועשוב ןעמונעג טָאה סָאװ הפגמ עשיטסינומָאק
 טפַאשרעדילגטימ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא סָאװ םעד טימ ?לַאנָאשענרעטניא;

 יגַא ןגָא אנָאמעד ןופ ןדייררעביא טכייל ךיז טזָאל ןוא ,ןימ ןרעכַאווש םוצ ןרעהעג

 /  ."התתפתנש הרענ; ַא ןופ הניחב רעד ןיא ןענייז יז ,ןרָאטַאט
 ,סולש םוצ ןעמוקעג זיא רע ןַא ,ןיוש ןעמ טעז ,ןביירש ס-.י .ש ןיא ,ָאד

 לָאז ןעמ זַא ,רַאפרעד ןיא רע ,ןייגַאב טינ ךיז ןעמ טעװ עיצַארעּפָא ןַא ןָא זַא

 זומ ןעמ .ייברעד גנערטש ןייז לָאז עמ ןוא רערעטשעצ-רערעטׁש יד ןסילשסיוא
 | 1: ,לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ,ןרעוו רוטּפ ייז ןוֿפ

 וצ זיא סע טעברַא סעמעוו ,טנעמעלע-ןָאינוי רעקיזָאד רעד טָא טעװ סיוועג ,

 רש ךָאד זיא סע רעבָא ...ןָאינוי רעד ןופ ןרעוו ןבירטעגסורַא ...ןרעטשעצ

 -רעלא טימ .ןָאט וצ ןבָאה ןעמ זומ .. ,טייצ רעקיטציא רעד ןיא עדַארג סָאװ ,ךעלי

 ײסערגָארּפ ןופ לטנַאמ םעד ןיא ןייא ךיז ןעלקיוו סָאװ . ..םישמרו םיצקש יי

 רעסיורג ריא ןיא ןָאינוי רעד ךעלנעמ טייוו יו ןרעטש ןצ ידכ ,םזילַאעדיא ,םזיוו

 | | ;(*"טעברַא

 ןופ עימעדיּפע רעד ןופ ןברק ַא ןלַאפעג ןענייז ...סנָאינוי רעגַאקיש יד

 זיא ,ןרעו ֹוצ טנוזעג ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה סנַאינוי יד ןעוו ןוא . , .םזיקניל

 רעד ןיא רעּפרעק ןיא ףיט ןסעזעג ץֵלַא טייהקנַארק רעד ןופ ?צרָאו רעד רעבָא

 ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב טָאה ?לַאנָאשענרעטניא ןופ דרוָאב וויטוקעזקע לַארענעשזד ,

 סנָאינוי יד ידכ ,לצרָאװ ןטימ רעסנַאק םעד ןדיינשוצסיוא ,סעיצַארעּפָא עקיטיינ ירד

 טכַאמעג עיצַארעּפָא יד זיא ,טנַאקַאב יו .ןרעוו ןזענעג קידנעטשלופ ןענעק ןלָאז

 ןיא שיילפ עטליופרַאפ סָאד .ענעטָארעג טסכעה ַא ןעוועג ןיא יז ןוא ,ןרָאװעג

 טָאה ,םעד ןופ חיר םעד טליפרעד טָאה טלעוו יד ןעוו ןוא ,ןרָאװעג ןטינשעגסיוא

 / (**", . ,ןָאנ יד ןּפָאטשרַאפ טזומעג ךיז יז

 ,רילָאק ןו י ןיא ןכַאז יד טעז .י .ש טסימיטּפָא רענעריובעגנייא רעד

 ןוא עוצאל ולומאק ענייק ןָא ,טכייל ןייגּפָא טעוו עיצַארעּפָא יד זַא רעכיז זיא רע

 .ןרעו טנוזעג ןכיג ןיא רָאנ טעוװ .הלוח רעד

 ןעלדנַאה ףרַאד עמ ןזַא טלַאה רע .,ןסימָארּפמָאק ףיוא ןייגנייא ןנעק זיא ,י .ש |
 זיא רע .קיטכיר עיצַאוטיס יד ּפֶא טצַאש ןוא טעז רע .גנערטש ןריגַאער ןוא לענש

 ?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ ןַאנרָא םעד ןופ רָאטקַאדער רעד זיולב טרָאפ רעבָא

 .רעריפטּפיוה רעלעוטקַא ריא טינ רעבָא

 .יגיוא רעטד ,טרָאד (*
 .רעבמעטּפעס רעטד ,טרָאד (5
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 ."פ לַאפָאל טּפ הדירמ יד, ?ּפעק ןרעטנוא טביירש . יורש

 -לופ ַא ןרעוו טריפענסיוא ןומ סע ןעוו טייצ יד ןעמוקעג ךעלדנע זיא סע,/

 רֶאּפ יד זַא ,טביילגעג טינ ךיז טָאה סע .ןָאינוי רעזדנוא ןופ גנוקינייר עקידנעטש

 ןענייז ייז שטָאכ ,זַא ,ןענעכער טגעמעג טָאה עמ .,ןגַָאװ סע ןלעוו רעיירש טרעדנוה

 ,ןעלדנַאה םוצ ןעמוק טעו סע ןעוו ,רעכַאמלמוט יוװ ,תוירב עקידלַאװעג עכלעזַא
 ךיז טָאה סע רעבָא .טייל-ןָאינוי יו ןעלדנַאה ןלעװ ייז ןוא ןעניזַאב ךיז ייז ןלעוו

 עטושּפ ןענייז . . .טועימבש טועימ ַא ,טרעדנוה רָאּפ עקיזָאד יד זַא ,ןזיועגסיױרַא

 רָאנ יו ,ןרעוו וצ רוטּפ ייז ןופ געו רעדנַא ןייק ַאטינ ךָאד זיא .., ןעגנוידרקפה

 ,לַאקָאֿל םעד ןופ "רעטרַאשט-לַאנַאשענרעטניא, םעד ןופ גנופורקירוצ רעד ךרוד

 .(רעבָאטסָא רעטופ ,טרָאד) .?לַאקָאל םעיינ ַא .ןריזינַאגרָא ךיילג ןוא

 - םי .ש טביירש "ךיז טרעטנענרעד םערוטש רעד , לּפעק ןרעטנוא

 יו טינ ןטסינומָאק יד םיוא טסילש עמ זַא ,טכַאמעג רָאלק טָאה ןַאמגיז ,
 ןליוו םעד ןקיטלַאװגרַאפ ןליוו סָאװ ,רעכערבדןָאינוי יו רָאנ ,רענגעק עשיאעדיא
 .(*"טפַאשרעטעברַא רעד ןופ

 : | | .סקַאמילק םוצ רעטנענ טמוק .סע

 ,טקַאפ ןטימ ןרילוטַארנ רעביר} ועד ךיז זומ "?לַאנָאשענרעטניא , עצנַאג יד,

 ןעמעלַא רַאפ טזױלבטנַא טייטש ןוא ןרָאװעג ןענופעגסיוא ןיא אנוש דעד סָאו
 | . .(**"טייקטעקַאנ רעכעלסעה רעצנַאג ןייז ןיא

 ויטוקעזקע ןופ טרינגיזער ןבָאה רעיירש רָאּפ יד ,לַאיָאל טביילב 9 לַאקָאל ,

 ,(***"ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ייז ןטלָאװ ,טינ ןרינגיזער ייז ןעוו .דרַאָאב

 ןיא ןופ טריפענ טרעוו עיצקַארפ עקיזָאד יד זַא ,ןיוש טדער רעוו .... ,

 ןריפוצסיוא סָאװ ןלעפַאב ריא ןופ טמענ ןוא טפַאשרעּפרעק רעקידנסיורד ַא ןצנַאג

 -עד עטסרָאלק יד יו ךַאז רעדנַא ןייק טינ יאדווא סע ךָאד זיא ןָאינוי רעד ןיא
 ,ןרַא וצ ןביוהעגנָא ליפ טינ ןדנוא טָאה רַאפרעד ,ןָאינֹוי רעד ןופ עיצַאזילַארָאמ

 יד טּפעלשעגפױרַא ךיז ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןגָאגַאמעד רעקרָאי-וינ ערעזדנוא ןעוו

 -טסכעה יד יו טריקרַאמדנַארבעג גנולעטש רעזדנוא ןבָאה ,םזינומָאק ןופ עקסַאמ

 .רילנטימ-ןָאינוי םעד ןופ טייהיירפ רעד ןֹופ גנוכעװשרַאֿפ ַא יװ ,עשיטָאּפסעד

 ןטיהדַאפ גנולעטש רעזדנוא טימ זַא ,טסואווַאב רָאלק ןוא םָאקלופ ךיז ןענייז רימ

 טזומעג .ךיז טְלָאװ סָאו ,רוטַאטקיד רעכעלדעשי-טסכעה רעד ןופ ןָאינוי יד רימ

 .(רעבמעצעד רעט9 ,טרָאד) .קיטילָאּפ-עיצקַארפ ַאזַא ןופ ןעלקיװוטנַא

 סָאװ ,אנוש רעכעלרעניא רעד זַא סיֹוא ךיז טזייוו םיא ,טריפמואירט .-י .ש

 ןיוש ןיא ,עוקסָאמ ןופ טמוק סָאװ טכַאמ רעכעלרעסיוא ןַא ףיֹוא ךיז טציטש

 ,סנָאינוי יד ןופ טנָאירַאפ ,רעקיטכיר רעדָא ,ןגָאלשעצ ןצנַאנ ןיא

 ןייז ...סנָאינוי ערעזדנוא ןֹופ ןרָאװעג ןבירטענסױרַא זיא אנוש רעד,

 ,רעבָאטסָא רעט26 ,טרָאד (*
 .יװַאג רעט16 ,טרָאד (5*
 .יוָאג רעמ23 ,טרָאד (ה5*
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 ןוא סנייא רעדיו זיא ?לַאנָאשענרעטניא, יד ..,?ונ ֹוצ ךיילנ זיא סולפנייא

 עלַא ןיא עקידנשרעה קיצנייא יד ןזיא סָאװ טעטירָאטיױא ריא זיא סע .טלייטעגמוא

 ('צעד רעט28 ,טרָאד) ."סנָאינוי ערעזדנוא

 ןעמונעגפיוא טָאה ןַאמניז טנעדיזערּפ , ?לּפעק ןרעטנוא .י .ש טביירש ױזַא

 | ."אנוש ןטימ ףמַאק םעד

 ןעמונעגפיוא עקַאט טָאה ןַאמניז .טקיטכערַאב טינ זיא םזימיטּפָא סד .ש |

 .טײקנסָאלשטנַא גונעג טימ טצעזענרָאפ טינ םיא טָאה רע רעבָא ףמַאק םעד

 .ןשנעוונַאק ַא ברע טלַאה סע

 :"ןעקנַאדעג-ןשנעװנַאק , לּפעק ןרעטנוא טביירש .י .ש
 ,ןשנעװנָאק רעזדנוא גנלָאפרעד ןתמא ןַא רַאפ ןטכַארטַאב רעכירעד ןלעוו ריס ,

 ערעייז טיול רָאנ ,טכער טינ ןוא קניל טינ ןעמיטש ןלעוו ןטַאגעלעד יד ןעוו

 | .ןעגנונייצרעביא

 ,ךורע-ןחלוש ןסיוועג ַא טיול ןעמיטש טינ ןלעוװ ןשטנעמ ןעוו ,טסייה סָאד

 ןעמיטש ןלעו ייז ןעוו רָאנ ,ןיבר םענעי רעדָא םעד ןופ הרות רעסיוועג ַא טיול
 .(="ןעגנונייצרעביא ענענייא ערעייז טיול

 -רעביא ענעגייא עכלעזַא טנָאמרַאפ טפַאשרעדילגטימ יד יצ ,זיא ענַארפ יד
 .ערעל רעסיוועג ַא ןופ טסולפנייאַאב רעדָא טברַאפרַאפ טינ ןענייז סָאװ ןעגנוגייצ

 ענייז טרַאנעגּפָא טינ טָאה סָאװ ןשנעװנַָאק רעד ךָאנ .י .ש טביידש סָאד

 סָאװ ךָאי םעד ןכערבעצ וצ טקנוּפ ןלַאנידרַאק םעד ענונב ןעגנוטרַאוװרעד עטרַאנעג

 | ."לַאנָאשענרעטניא רעד ףיוא ןעלטָאזפױרַא ןליוו ןטסינומָאק יד

 -עג ױזַא יד רַאפ ןקָארשעגּפָא טינ ךיז טָאה ("לַאנָאשענרעטניא , יד) יז,
 ןגעק ףמַאק םעד ןעמונעגפיוא יִז טָאה יירפ ןוא קנַארפ . . . ןטסינומָאק ענעּכור
 עֶלַא ןופ דימת זיא ןוא עטסקינייוװנסיוא ןוא עטסקינייװעניא ,םיאנוש עריא עֶלַא

 .(**"ןירעגיז יד ןעמוקעגסױרַא ןפמַאק עריא

 ןָאינוי דיירט ; יד) ניל יד זַא ,טלַאה ןסולשַאב עריא טימ ןשנעװנָאק יד ,
 -ניא , רעד ןופ אנוש רעד יוװ ןרעו טכַארטַאב זומ ןוא זיא (גיפ לַאנָאישייקושזדע
 ?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןֹופ דילנטימ רעדעי ףרַאד ךעלריטַאנ ןוא ,?לַאנָאשענרעט

 יט בה .(==""תוחוכ ענייז עלַא טימ יז ןפכעקַאב

 עקיזָאד יד ןטָארוצסיױוא ןעוועג זיא עבַאנפיוא (ןשנעוװנָאק רעד ןופ) ריא;

 שרעדנַא סע יז טָאה רעכיז ןוא ,לצרָאװ עמַאס ןטימ רעקילנַאב-טלעװ ןופ טסעּפ
 ךיז טָאה יז .ךעלגעמ רָאנ יוװ ,גנערטש ױזַא ןייז וצ יו ןריפסיוא טנעקעג טינ
 ,(**==*"קיצרַאהמרַאב ,דלימ ןייז ןופ סוסקול םעד ןביולרעד טנעקעג טינ

 .ךירּפַא רעט259 ,טרָאד (*

 יַאמ רעט2 ,טרָאד (5*
 יַאמ רעט23 ,טרָאד (5855
 .ינוי רע620 ,טרָאד (פ8אא
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 רעד ןֹופ בייל ןיא ןסעגעגנייא רעמ סָאװ ךיז טָאה טיײהקנַארק יד רעכָא

 טכַאמעג ןבָאה ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סָאװ ןעלגערסָאמ עבלַאה יד ןוא .ןָאינוי

 0 | ,שדוח וצ שדוח ןופ רענרע טנעיצַאּפ ןופ עגַאל יד

 ,דייש' ןיפ ןגניוצעגסױרַא דרעווש-ןעּפ ןייז טייצ עשּפיה ַא ןיוש טלַאה ,י .ש

 -רעטניא , ןופ רעריפ עלעוטקַא יד ןופ עיצַארעּפָאָאק גונעג טינ טנירק רע רעבָא

 .ןקָארשרעדמוא טפמעק רע שטָאכ ןדָאב םעד טרילרַאפ רע ןוא .?לַאנָאשענ

 ןבירטעג םרעוו סָאװ ,עיגָאנַאמעד עכעלדעש ןוא עניימעג יד זיא סָאד טָא,

 יז ןיא ...ןלַאקָאל ערעזדנוא ןופ עקינייא ןופ סדרַאָאב עוויטוקעזקע יד ןופ

 -ירעיורט רעייז ַא ןיא ךעלקריוו ןָאינוי רעזדנוא זיא ןשטנעמ עכלעזַא ןופ טנעה

 .(="רעסעב ץלַא רעכיג סָאװ .םעד וצ ףוס ַא ןרעוו טכַאמעג זומ סע ןוא ,ענַאל רעק

 .טײקנסָאלשטנַא עלופסנליוו יד סיױרַא טינ טזייוו טפַאשרעריפ-ןָאינוי יד רעבָא

 וצ טפור ןוא .י .ש שביירש "סענַאטַאלרַאש עשיטסינומָאק , לּפעק ןרעטנוא

 :עיצקַא רענעפַאלשטנַא רעשינרוריכ ַא

 טכַאמעג ןזומ ךיילג .ןרעו טזָאלרעד טינ סע רָאט לָאמ ןייק . ,לָאמ ןייס,

 רעד ןופ דייועגניא יד ףיוא טסערפ סָאװ ,רעפנַאק רעד .םעד וצ ףוס ַא ןרעוו

 רעטיצ ןקיצנייא ןייק לָאז סָאװ ,טנַאה רעטסעפ ,רעקרַאטש ַא טימ ןומ ,ןָאינוי

 . ..רעּפרעק ןצנַאג םעד ןריניאור טינ לָאז רע ידכ ,ןרעוו ןטינשעגסיוא ,ןָאט טינ

 ןוא 2 ,9 ןלַאקָאל יד ןופ) סדרַאָאב עוויטוקעזקע עטנַאמרעד יירד יד ןלעטש

 ןענעק טינ ןלָאז ייז ידכ ,ןרידנעּפסוס ייז ליוורעד ןוא ,סעגַאלקנָא רעטנוא (29)

 טציא זיב ןיוש סע ןבָאה ייז יװ ,ןָאינוי רעד ןיא גנוברַאדרַאפ רעמ ךָאנ ןעגנערב

 | .(=*"טריפעגסיוא

 / וד ןיא ,גנַאלקּפָא ןקירעהעג םעד ןענופעג םינ ןבָאה רעטרעוו ענייז רעבָא

 ךיז טדנעוו .י .ש ןוא .ןָאינוי רעד ןופ עטמַאַאב-טּפיוה יד ןופ רעצרעה ןוא תוהומ-

 : | :טפַאשרעדילגטימ רעד וצ

 ,תֹוחומ ערעייא ןיא ןייא טוג סע טצירק ,טקנעדעג ! ןצעהפיוא טינ ךיז טזָאל ,|

 רעביא ןָאינוי יד, :ןַאמ-ןָאינוי ןדעי ןופ ָאטָאמ רעד ןייז זומ ןוא ףרַאד סָאיו סָאד

 | ! ?ץלַא

 ןילַא ןֹוא ןָאינוי יד :ָאטָאמ רעייז רַאפ ןבָאה ןטסינומָאק-סענַאטַאלרַאש יד
 -(סרעקרָאװ) רעטעברַא ךיז טפור סָאו ,לדניווש ןסיורג םעֶד דַאפ ריא ןיא)

 | | .(*"*"יימרַאּפ

 ...ןוא (ןלַאקָאל יירד עטנַאמרעדנביוא יד ןופ) גנורידנעּפסוס יד ןסייהעגטוג

 .1925 ,יַאמ רעט29 ,טרָאד (+*
 .נוי רעטפ ,טרָאד (5+
 .ילוי רעטוס ,טרָאד (865



 319) : ןבַאש טט ןפמעק ,ןבעל ןיז --- יקסװָאנַאי .שי

 ןימרעט ןסיוועג ַא רַאפ ןלָאז עטנַאלקעגנָא עלא ןַא ,טרידנעמַָאקער קיטייצכיילג
 .(*"טמַא ןייק ףיוא .ןטַאדידנַאק ןייק רעמ ןייז ןענעק טשינ ןרָאי ןופ

 עמ ,ןשנעוונָאק עט18 יד טמוק טֶא רעבָא .הרושכ ךיז טכוד ץיִלַא ךָאד טייג =

 ןוא .טגלָאפעג טינ ן-י .ש טָאה עמ .עקניל יד טימ םולש ןקילייוװטייצ ַא ַא טסילש

 ,אנוש םעד טימ סעיסעצנָאק ףיוא ןייגנייא ןופ ןדנעמשמוא יד רעטנוא זַא טליפ רע

 ןסײמשסױרַא ,ןקיליטרַאפ טזומעג ,תוגשח ענייז טיול ,טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ

 רעד ןופ ןַאנרֶא םעד ןריטקַאדער טינ רעמ רע ןעק ,"לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ

 ענובירט ַא ןָא ,עלעטש ַא ןָא טביילב רע ןוא ,טרינניזער .י .ש ,?לַאנָאשענרעטניא;

 סָאװ רָאי ןצרעפ עטצעל יד רַאפ חסנכה ןייק ןָא ןוא ,טרָאװ ןייז ןרעה ןזָאל וצ ֹואוו

 ,שימָאנָאקע ןגָאלּפ רעייז ךיז ןוא ןבעל וצ ןבילבעג םיא ןענייז

 םעד ןבעגכָאנ טינ טעװ רע .זיירּפ םעד טלָאצ רע .עלעטש ןייז ףיוא טיג רע

 | ,סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא עיירפ יד ןופ אנוש

 רַאֿפ ןוויטָאפמ ענייז טרעלקרעד רע ןוא ?קיטרַא ןַא טימ סיױרַא טמוק רע

 ױזַא טימ טנידעג ריא ןיא רע טָאה רֶאי ןביז סָאװ ,"טייקיטנע-עג , יד ןזָאלרַאפ

 זָאלרַאֿפ ךיא םורָאװ , :טסייה ?קיטרַא רעד .טּפַאשביל ןוא טייקנבעגעגרעביא ליפ

 | . "טיײקיטכערעג, ןפ רָאטקַאדער סלַא ןטסָאּפ ןײמ

 ןיא גנושיוטנַא יד ןוא .ןרָאװעג טשיוטנַא קרַאטש רעדיוו ךיא ןיב ָאד ןוא ,'

 -ַאטשעג ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,יד ןופ ןעמוקעג זיא יז לייוו ,רערעטיב ךָאנ ןעוועג
 ייז ןופ ליפ בָאה ךיא .רָאי ןביז עצנַאנ יד ייז טימ טפמעקענ ןוא טייז ייב טייז ןענ

 ןענייז ייז ןופ לייט זַא ,ןענופענסיוא בָאה ךיא .המַאק םעד ןיא ךַאוװש וצ ןענופעג

 רעד ןופ םיאנוש עטסגרע יד טימ ןסימָארּפמָאק ײלרעלַא ןכַאמ וצ טגיינעג ןעוועג

 רעד סָאװ ,ןדירפ רענעפורעג ױזַא רעד ןסָארדרַאֿפ ךעלקערש ךימ טָאה סע .ןָאינו

 םעד טימ ןסָאלשעג טָאה "לַאנָאשענרעטניא , םעד ןופ (ןַאמגיז סירָאמ) טנעדיזערּפ

 ץטסנרע יד יוװ קנַאב-עגַאלקנָא רעד ףיוא ןרעיו טצעזעג רָאנ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,דצ

 .ןָאינוי רעד ןופ רעדנעש עטסניימענ ןוא

 .טנעדיזערּפ םעד ןופ ןוויטָאמ ענייר יד טסואוועג ,ךעלריטַאנ ,בָאה ךיא, |

 ןיא םיא סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טינ ,ןָאטעג סע טָאה רע זַא ,טסואוועג בָאה ךיא

 םעד טימ זַא ,ןעזעג בָאה ךיא רעֹבָא .ןָאינוי רעד בילוצ ,רעדיוורעד ױזַא ןעוועג ם

 ןופ שזיטסערּפ םעד ןָאינוי רעד ןופ םיאנוש יד רע טיג ןדירפ םענעפורעג ױזַא

 ,טנעה ערעייז ןיא טליּפשעג קידנליוו טינ ,ןכל טָאה רע .טגיזעג ןבָאה סָאװ ,ןלעבער

 בָאה רַאפרעד .קיטילָאּפ ַאזַא ןֹופ גנַאנסיוא םעד רַאפ טַאהעג ארומ בָאה ךיא ןוא

 -עטש עטכערענ עקיצנייא יד ,עטלַא יד ןטלַאהעגנָא "טייקיטכערענ , רעד ןיא ךיא

 .(=*"ףוס ןרעטיב םוצ זיב ףמַאק ןופ -- ?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ גנול

 יד ןנעק ןפמַאק עקידרעטייו יד יו טכערעג טולָאסבַא ןעוועג ןזיא .י .ש |

 טָאה רע יו ןקיטיײזַאב ןגָאנַאמעד יד טָא טזומעג טָאה עמ .ןזיװַאב ןבָאה עקניל
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 .ילוי רעטוד ,טרָאד (*
 .1929 רעבמעצעד רעטוו ,טרָאד (55



 ןידר ָאג אבא 316

 ,טגלָאפעג טינ םיא ןעמ טָאה ןשנעװנָאק רעד ףיוא ,השעמ תעשב רעבָא .ןטארעג

 ,שפנ-תמנע ןוא בל-תרבש סיורג טימ ,רעטשיוטנַא ןַא קעװַא זיא רע ןוא

 זוא -- .ם"ַא , םעד טימ רָאי עכעלטע , :לרוג ןייז ןעוועג לָאמ עַּלַא זיא סָאד

 טטוװעדָאהעג טָאה רע סָאװ ,"ש"ַאפ , רעד טימ רָאי קיצנַאװצ .קעװַא ףוס םוצ

 רעביא לסיב ַא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו טציא ןוא .קעוַא זיא ןוא --- טגעלפעג ןוא
 .רוניפ עשינַארט-שיאָארעה ַא זיא .י .ש . , , "טייקיטכערעג , רעד ןופ קעװַא ,קיצכעז

2. 

 .סטרעוורָאפ , ןיא רעטעברַאטימ טרעוו .י

 טכַאמ סָאװ עיצקַאדער-"סטרעוװרָאפ, רעד ןופ ץיטָאנ יד ןעגנערב רימ

 .החּפשמ-"סטרעוורָאפ , רעד ןופ רענייא טרעוו .י .ש זַא ,טנַאקַאב

 0 | :ךיז נער יז יװ טָא

 ,רעגַאל ַא ןיא ןענַאטשעג קירוצ ןרָאי טימ זיא ...יקסװָאנַאי עסָאנעג,

 ,ךיז ןבָאה ןדנעטשמוא ...,רענַאל רעזדנוא וצ שירעגירק ץנַאנ ןעוועג זיא סָאװ

 רענייא יו ,טנרעלעג ךס ַא ןעמעלַא ןדנוא טָאה טייצ יד ןוא ,טרעדנעעג ,דעּבָא

 ייא ןעוועג רָאי ןצפופ עטצעל יד ןיא יקסװוָאנַאי עסָאנעג זיא ,ןטַאטלוזער יד ןופ

 | .(*" ,.ןדנוא טימ ןעגנואיצַאב עטסכעלדניירפ יד
 םעד ןופ לעווש יד ןטערטרעבירַא ס-י .ש טָאה גנושאררעביא עסיורג ןייק

 שיטילָאּפ לייוו ,ןפורסיורַא טּפרַאדעג טינ "סטרעוורָאפ , ןַאגרָא ןשיטסילַאיצַאס

 יד וצ טנעָאנ ץנַאג ןעמוקעגוצ רע זיא ןגַארפ עקיטרעווננעק עלעוטקַא עגונב

 דזָאיגוי רעטעברַא יד ,ןטַארקַאמעדדלַאיצַאס יד ןעמונרַאפ ןבָאה סע סָאװ סעיציזָאּפ

 .רענָאזטרָאװ רעייז ןעוועג ןיא סָאװ "סטרעוורָאפ , רעד ןוא רעריפ

 -רַאֿפ ַא רָאנ ןעוװעג רע זיא לָאמַא .שוריפב טגָאזעג זדנוא סע טָאה .י .ש

 טימ ךיז טָאה רע רעבָא ,"סטרעוורָאפ , ןופ אנוש רענעסיברַאפ ןֹוא רעטרעטיב

 ןוא ןושל ןקיטכיר םעד ןענופעג טָאה "סטרעוורָאפ , רעד זַא ןעזעגמורַא טייצ רעד

 .ןסַאמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי עטיירב יד וצ ןדייר וצ יוװ רעגייטש ןקיטכיר

 :סיױרַא טדיבורּפ טָאה רע ןעוו ,טקידנוקרעד םעד ןיא ךיז רע טָאה טּפיוהרעביא

 .ןלַאפעגכרוד זיא רע ןוא גנוטייצ עכעלגעט א ןּבעג
 / ?"לכיבציטָאנ סרָאטקַאדער ןופ, ןייז ןיא טביירש רע סָאװ טָא

 ....גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגסיױרַא ןבייהוצנָא ןלאפעגננייא זיא (ןדי .ש) םיא ,

 -נעייל ןצנַאנ ריא טימ ,סעיינ עריא טימ ,טלַאהניא ריא טימ לָאז סָאװ גנוטייצ ַא

 א יו .עיצַארטסוליא עטסקרַאטש יד ןַײז ןעלקיטרַא עטסנרע עריא טימ ,ףָאטש

 רעכַיז זיא גלָאפרעד רעד זַא .,ןייז ףרַאד ןוא ןָאק גנוטייצ-רעטעברַא עכעלרע ,ענייש

 ...טלפייווצעג טינ עגר ןייק ףיוא רימ ןבָאה

 .1926 ,ץרַאמ רעטו (*



 3117 ןפַאש טוט ןפמעק ןבעל ןײז -- יטסװַָאנַאי .ש

 רענעייל עריא ןופ לָאצ יד ! עטלייצעג ןעוועגנ ןענייז געט עריא ,ךַא ,רעבָא

 ןעוו ,גנוטייצ רעד ןופ ןטסַאיזוטנע עטסערג יד ןוא ,טנזיוט טכַא םיוק ןעוועג זיא

 וצ טײקטלַאק ענדָאמ ַא ןליפ ןביוהעגנָא ןבָאה ,לָאעדיא ןַא זיולב ןעוועג זיא יז

 רעבָא .ךָאו א לָאמ ןייא םונ זיא לנוק ...7 ךַאזרוא יד ןעוועג זיא סָאװ .ריא

 ַא לָאמ יירד ייווצ ןעננילשּפָארַא סע ןעק רעוו ? ןטלַאהסיוא סע ןעק רעוו גָאט ןדעי

 ?רעביירש ערעזדנוא ערעדנַא ןוא ןווָארַאטָאלָאז ןוא ןָאסירעמ ןופ ןעלקיטרַא ךָאו
 ןופ םרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןעוו ,וניבר השמ יוװ ,טליפעג טלָאמעד ןבָאה רימ

 םעד םורַא ןצנַאט ךעלעדיי ענייז ןעזרעד ןוא יניס גרַאב ןופ סנקלָאו יד רעטנוא

 .(*"תוחול ערעזדנוא ןכָארבעצ ןבָאה רימ ןוא ..בֵלַאק םענעדלָאג

 ןיא סָאװ גנוטייצ יד זיא "סטרעוורַאפ , רעד זַא ןעזעגנייא רע טָאה טלָאמעד

 ןייז ןיא רע זַא ןוא .ןסַאמ עשידיי יד ןופ אווינ-סגנולקיװטנַא םעד וצ טסַאּפעגוצ

 רעד ?ייו .טכערעגמוא ןעוועג זיא ?סטרעוװרָאּפ , ןנעק ףמַאק ןייז ןוא קיטירק

 רעייז ןוא קַאמשעג רעייז סָאװ ,זיּפש יד ןסַאמ יד ןבעגעג טָאה "סטרעוורָאפ,

 םעט רעדנַא ןַא ןופ זייּפש רעדנַא ןַא ןוא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה םעטסיס-גנואיידרַאפ

 | .ןעמענ טינ ליומ ןיא ייז ןלעוו טצריווענוצ שרעדנַא ןוא

 שּפיה ןעוועג יז זיא ןנַארּפ ענעדיישרַאפ וצ גנולעטש ןייז ךייש זיא סָאװ ןוא

 רע זיא "סטרעוורָאפ , ןיא רעטעברַאטימ ןייק קידנעייז טינ זַא ױזַא .עקיסעמ ַא

 -יבלעז רעד ןוא ןייא ףיוא ןענַאטשעג ,טכיזניה ןוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא יוו-ייס

 ןופ רעטסייג עקידנטייל יד ןענַאטשעג ןענייז סע רעכלעוו ףיוא םרָאפטַאלּפ רעק
 | ."סטרעוורָאּפ,

 :טביירש .י .ש סָאװ טָא

 זקידנקנעד ןדעי ןופ טכילפ יד ןיא סָאד (1926-1828) ןסבעד רַאפ ןעמיטש ,

 זיא (סבעד) רע ...טינ יצ טסילַאיצַאס ַא ןיא רע יצ ,סיֹוא טינ טכַאמ ,ןשטנעמ

 .(*="?עקירעמַא ןיא ךעלשטנעמ ןוא טפַאהנרע רָאנ זיא סָאװ ץלַא ןוֿפ טַאדידנַאק רעד
 ןגערפ ךיז ןלעװ רענעיײל-ןשטנעמ זַא ,טוג ץנַאנ טייטשרַאפ ,י ש ? ןכתיה

 לעיּפיצנירּפ זַא ןבעגוצוצ קיטיינ רַאפ טניפעג רע ןוא ,טריסַאּפ םיא טימ טָאה סָאװ

 | .ןטיבעג טינ קיטקַאט ןייז רע טָאה ?יצדנע םעד ךייש ןיא סע סָאװ
 טינ לָאמ ןייק םענייק רַאֿפ טציא ןזיב טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד ,

 -רעביא רעטסעפ רעד ייב גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ זיא (.י .ש) רע .. .טמיטשעג
 לָאמ ןייק סַאלק-רעטעברַא רעד טעוװ געוו ןשירַאטנעמַאלרַאּפ םעד ףיוא זַא ,גנונייצ

 רעד ןיא םיא טקיטש ןוא טקירד סָאװ ץֵלַא ןופ גנואיירפאב ןייז ןפמעקסיוא טינ

 (טרָאד) ."גנונעדרָא רעקיטציא
 ןבענּפָא זַא טלַאה רע ,םינּפה .ןסבעד רַאפ ןעמיטש ןייג רע טסייה ךָאד ןוא

 .בֹוח רעקילייה ַא שממ ןיא סע רָאנ ,טביולרעד זיולב טינ זיא םיטש-טסעטָארּפ ַא

 ַא טבַאמענ טָאה רע ,ןייטש ןבילבעג טינ רעירָאב םעד ייב ןיא .י .ש רעבָא

 | .טייקיסעמ ןופ םוחת ןיא זיירּפש ןקידרעטייוו
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 ,ןעקנעד רימ סָאװ רַאפ ןרעלקרעד וצ קיטיינ רעייז רַאפ ,רעבָא ,ןטלַאה רימ, !

 -ַאל רַאפ ןעמיטש רָאנ טינ ףרַאד שטנעמ רעקידנקנעד ןוא רעכעלרע רעדעו זַא
 -מַאק םעד ןיא ןפלעה וצ תוחוכ עלַא טימ ןטעברַא ךעלקריוו רָאנ . .. ןטעלַאֿפ
 | | (טרָאד) .ןייּפ

 ןפורסורַא רעכיז ךָאד טעװ ןטעלַאּפַאל רַאפ ןעמיטש וצ ףור ןייז רעבָאה =
 סָאװ זַא ,רענעייל יד טרעכיזרַאפ ןוא ,סע רע טנרָאװַאב ,רענעייל יד דצמ גנוניוטש

 -םיױרַא טינ ןיא סע ןוא גנוגייצרעביא עכעלנעזרעּפ ןוא עפיט ןייז זיא טביירש רע

 רעד טימ טָאה סָאד ."לַאנָאשענרעטניא , ןופ רעריפ יד ןופ םיא ףיוא ןעננואווצעג

 רע זַא ,ןטעלַאּפַאל רַאפ טרעטסייגַאב ױזַא זיא רע .ןָאט וצ סָאװ טינרָאג ןָאינוי

 ץֵלַא וצ ךורּפשרעדיװ ןלופ ןיא זיא סָאד םגה ,םיא רַאפ ןעמיטש ןייג טעוװ-ןיילַא

 טעװ ןטעלַאּפַאל זַא ,טרַאװרעד רע . , .לטסעקמיטש ןגעוו ןבירשעג טָאה רע סָאװ
 קילבוּפער רענַאקירעמַא יד ןעװעטַאר ןוא ײטרַאּפ עטירד ַא ןפַאש וצ ןבעגנייא ךיז
 א ןיא גנוכיירנרעד רעסיורג ַאזַא רַאפ ןוא .םעטסיס-ןעייטרַאּפ ייווצ רעד ןופ

 | | ,ןּפיצנירּפ עלַאקידַאר ענענייא יד ןגייברַאפ וצ חווצמ

 -יפ רעלַאעדיא רעד ןייז וצ ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה (1929-1889) טעלַאפַאל,

 -סולספמַאק ןייז ,טומ רעשיטילָאּפ ןייז ,טייקכעלרע ןייז .גנוגעװַאב רעד ןופ רעד
 ןקיצנייא םעד יװ ןזיװעגנָא םיא ףיוא טָאה ...דנַאטשרַאפ רעפיט ןייז ,טייקיֿש
 -ַאקירעמַא סָאד ןסיירוצסיורַא טרעשַאב זיא סע ןעמעוו גנונעװַאב רעד ןופ רעריפ

 יד טניז ןיוש ךיז טיירד סע ןכלעוו ןיא ,לקריצ ןטרעביוצרַאפ םעד ןופ קלָאפ רעג)

 | (טרָאד) .ןרָאװעג ןפַאשענ זיא קילבוּפער

 עסיורג יד ןעיֹוב ןפלעה ןלָאז רעטעברַא יד זַא ,רעבירעד ןטרַאװרעד רימ,

 יד ןריפוצסיוא טרעשַאב זיא סע ןעמעוו עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עוויסערגָארּפ

 עטיירּפַאב ַא ,עקירעמַא עיינ ַא ןבעל םוצ ןעגנערב ֹוצ עיסימ עשירָאטסיה עסיורג
 .(*"עקירעמַא

 ףניפ ענרַאק ןגָארקעג טָאה רע .טנעדיזערּפ רַאפ ןפָאלעג ןיא טעלַאפַאל

 עשיטסילַאיצַאס יד ,ןעמיטש עלַארָאטקעלע ןציירד ןוא ןעמיטש ערעלוּפָאּפ ןָאילימ

 -עפ-סטעברַא רענַאקירעמַא יד ךיוא ,רוטַאדידנַאק ןייז טציטשעג טָאה יײטרַאּפ

 | .(**"עגיל-עשיאייטרַאּפמוא עשירַארנַא , יד ךיוא ?עיצַארעד
 טנעקעג רעכיז .י .ש טָאה ןעגנואיושנא עטעװעמַאטעג עכלעזַא קידנבָאה |
 יה ."םטרעוורָאּפ , ןיא עלעטש-רעטעברַאטימ ַא ןעמעננַא-

 .קרַאטש רעייז םיא טריטנעמילּפמָאק ןוא םיא טרידנעמַאקער עיצקַאדער יד

 עקידעבעל ַא טָאה רע ,רעביירש רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא יקסווָאנַאי עסָאנעגג 2

 ןיא עטספרַאש ןוא עטסרָאלק ,עטסטכייל יד ןופ ענייא זיא ךַארּפש .ןייז ,רעדעפי

 ןוא טּפַארק טימ סע טנָאז ןוא ןגָאז וצ סָאװ טָאה רע .םזילַאנרושז ןשידיי םעד

 ((טרָאד) ."רָאמוה ןקיטרַאנגייא ןַא טימ טּפָא רעייז

 .ימְקֶא רעמ3ו ,טרָאד (5
 .1926 ,ץיֵאמ רעטו ,"סטרעװרָאּפה (+*



 319 ' ןפַאש ןוא ןפמעס הבעל ןײז -- יטסװָאנַאי .ט

 ;טימ ךיז טדנעוו .י .ש

 תמאב ךימ ליפ ךיא ...,רעזעל-"סטרעוורָאפ , יד וצ רעטרעוו עכעלטע,

 רעטרעדנוח ֹוצ ךעלגעט-גָאט טדער סָאװ ,גנוטייצ רעד ןיא ןביירש וצ ךעלקילג

 | (טרָאד) ."רעטנזיוט

 ,קיטיירפ ןוא קיטנַאמ ,ךָאװ עדעי ןעלקיטרַא ייווצ ןביירש טייג רע

 רעמ ענעדישרַאפ רעביא ןציטָאנ עצרוק ןופ ןיײטשַאב טעוו ?קיטרַא ןייא,

 ױזַא ,ןעלדנַאהַאב טעוו ל?קיטרַא רעטייווצ רעד ,םינינע עקיטכיוו רעקינייוו רעדָא

 (טרָאד) .עגַארפנָאט עקיטכיוו ןייא ,גנוטייצנַאט ַא ןיא רָאנ ךיז טזָאל סע יו טיירב

 ןרעטנוא רעטכייל רעד ,קיטנָאמ ןקורד ךיז טעוװ ?קיטרַא רעקיטכיוו רעד
 .קיטיירפ ןדעי --- ?טייצ ןיא טרָאװ ַא, ?לּפעק

 .קיטנָאמ ,ץרַאמ ןט8 םעד ןענישרעד ןזיא .י .ש ןופ לקיטרַא רעטשרע רעד

 ,יודיוו רעשיטילָאּפ ןימ ַא זיא סָאד ."עיטַארקָאמעד רַאפ המחלמ , זיא לּפעק סָאד

 ןעקנָאשעג טָאה רע סָאװ יורטוצ םעד רַאפ "אטחדלע , ןצרַאה ןיא ךיז ןגָאלש ַא
 עקינוצסיורג ןוא ןעיירעדייר ענייש ענייז טימ טָאה סאו ,ןענָאסליו טנעדיזערּפ
 ,ןצרַאה ןופ ּפָארַא ,טושּפ ,ךיז טדער .י .ש .ןלַאקידַאר לָאצ ַא טריפראפ ןשינעגָאזוצ

 ,המחלמ רעד ךָאנ ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ .עגַאל עקירעיורט יד טלדנַאהַאב רע ןעוו

 (*"םטרעוורָאפ , ןיא ךיז ןקילײטַאב ס-י .ש ךיז טקידנע שדוח 'ּפעס ןיא

 סָאװ ,עיצקַאדער רעד ןופ ץיטָאנ ַא "סטרעוװרָאפ , ןיא ןַארַאפ ןיא 'טקָא ןט7 ןיא

 וי | | :ךיז טנעייל
 ןופ רענייא יו ?סטרעוורָאפ , ןטימ יקסוװָאנַאי ,ש ןופ ןעגנודניברַאפ יד,

 גיוקידנע רעד ןֹופ ךַאזרוא יד ...טקידנעעג ךיז טָאה ,רעטעברַאטימ ערעזדנוא

 טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ןעגנואיושנֶא יד ןיא דיישרעטנוא ןַא טימ ןדנוברַאפ זיא

 ."ךעלטייד וצ ןוא טּפָא וצ ןליפ

 ןופ !טּפעס ףוס זיב 1926 ץרַאמ ןט8 ןופ טרעיודעג טָאה טעברַאטימ ס-.י .ש
 ,ירפ רָאנ ןביֹוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנובייר .םישדח ןביז ?כה-ךסב ,רָאי ןקיבלעז

 ריִמֲאֹל  ןעֶמָאנ ןרעטנוא ?קיטרַא ס-י .ש טכעלטנפערַאפ ןיא לירּפַא ןט8 םעד

 סַאלק-רעטעברַא רעד זַא ,קנַאדעג םעד סױרַא .י .ש טגָאז םיא ןיא ."ןרָאנ טינ ךיז

 ןווש לָאז רע זַא ,קיניזטסואװַאב גונעג טיג ,טלקיװטנַא גונעג טינ לייוורעד ךָאנ זיא

 ןיא ןבעל ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ ןיא רָאטקַאפ רעקידנרינימָאד ַא ןרעוו ןענעק

  גגגעטַאב עשיטסיכרַאא עשידי יד א ךוב ןײז ןיא ןַאהַאק ףסוי (5*
 ןעמוסעג יטסװַאנגַאי דא 1972 ןיא זַא ,טגָאז ,416 טײז ,"עסירעמַא ןיא

 ךיז טלדגַאה סע זַא ,טלײטעגסימ םיא ןא יש"ַאפה רעד ןופ טיּפַָא יא

 ראג ,ךעלטסניּפ טיג זיא סָאד .יסטרעװרָאּפ, ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרעװ ןײז ןגעװ

 י - .רָאי ןצנַאג ַא א תועט ַא ,ךעלטטניפ טינ

 ןשידײ ןופ ןרָאי עטשרע , קרעװ ס"י .ש וצ עדעררָאּפ ןײז ןיא טוַארּפ .ח ריד

 גנודניבראפ (ס'"בי .ש} ןַײז :19 טײז ףיױא טבײרש "םזילַאיצַאס ןכעלטייהיירפ

 ןיא סָאד .1927 ביטַא זיב ,רָאי ַא םיױט ןטלַאהעגנָא טָאה "סטרעװרָאּפ, ןטימ

 .ןעלטקניפ טינ ךיוא
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 ?קיטרַא רעד טָא ,דנַאל

 חַאב יד טימ קימיטשנייא

 יי | | .ןעגנואיושנא עכעלנעז

 ןעועג ןיא .י .ש ...רענעטָארעג ןייק ןעוועג טינ זיא ךודיש רעד זַא ,יױזַא

 טפירש רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןייז וצ ,סָאבעלַאב רעד ןיילַא ןייז וצ טניואוועג

 ,ךיז טקילײטַאב רע-רעכלעוו ןיא

 -ָאטיוא סרָאטקַאדער רעדנַא ןַא רעטנוא ןפרָאװעגרעטנוא ןייז ןוא ןביירש

 ,ןייזטסואווַאב סָאד .טייקכעלגעממוא ןַא יו טעמכ ןעוועג םיא רַאפ ןיא --- טעטיר
 ןעמענוצנא סנבירשעגנָא ןייז רעביא העד א טָאה רעצימע ןוא טביירש רע ןַא

 םינ טָאה רע .ןביירש ןייז ןופ ךלימ יד טרעױזרַאפ טָאה ,ןפרַאװּפָא סע רעדָא

 טינ ןיא רע ןעװו טגָאמרַאפ טָאה רעדעפ ןייז סָאװ עטסעב סָאד ןבעג טנעקעג

 .ליוו רע יוװ ןוא ליוו רע סָאװ ןביירש ןעק רע זַא ,רעכיז ןעוועג

 עקידנריניכָאד עשירטנעצָאנע ןעוועג ןענייז ןַאהַאק .בא יװ טוג ױזַא ,י .ש

 .ןטעברַא ךעלדירפ טנעקעג טינ ןבָאה עיצקַאדער ןייא ןיא עדייב ןוא ןרעטקַארַאכ

 וצ ןעמוקעג ןיא סע .ךיק ןייא ןיא סעטסָאבעלַאב ייווצ יוװ ,גנע וצ ןעוועג זיא ייז

 | .ןטערטּפָא טזומעג טָאה רע-עכַאוװש רעד ןוא ךוסכס ַא

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .י .ש סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןופ ךשמב רעבָא

 ךיוא יו ןעלקיטרַא עטנַאסערעטניא לָאצ ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ."סטרעוורָאפ

 | .ןטערטרַאּפױעּפ ענעגנולעג עכעלטע -

 טינ זיא יז זַא ,עיצקַאדער רעד ןופ ?עוװַאקדָאּפ , ַא אה

 -רעּפ ענייז זיולב .סיוא ןקירד ייז .רעביירש ןופ ןעגנוט

 ןרָאי עטצעל ס-י .ש

 זַא ,רע טלייצרעד "סטרעװרָאפ, ןופ רענעייל יד וצ גנודנעוו ס-י .ש ןיא

 רע טָאה ,"טייקיטכערעג, רעד ןופ ןליוו םענעגייא ןייז טימ קעװַא ןיא דע ןעוו

 רעד ןיא ץעגרע טייצ ַא רַאֿפ ןייז דדובתמ ךיז ןוא ןרָאפוצקעװַא העדב טָאהעג

 ענייז ןביירש ןעמענ ךיז ןוא (ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ לייט-ברעמ) "טסעוו,

 זַא טכַארטעג טָאה רע ,ןלעוּפ טנעקעג טינ ךיז ייב סע טָאה רע רעבָא .ןראותעמ

 םיא רַאפ (רָאי קיצכעז ןוא ייווצ ןופ רעטלע ךיא ?כה-ךסב) ירפ וצ ךָאנ זיא סע

 ןכרוד ןקריוו ןריבורּפ ןופ ןוא ,םלוע-רענעייל ןסיורג םעד ןֹופ ןעיצוצקירוצ ךיז

 ןוא ןשינעפיולרַאפ עכעלגעט-נַאט יד ףיוא ,ןשינעעשעג יד ףיוא ןריגַאער ,םלוע

 ,סרעפטנע עקידימו-ףכית ןעגנַאלרַאפ ןוא ןלעטש ייז סָאװ ןגַארּפ יד ףיוא

 ַא טימ ןדניברַאפ ֹוצ ךיז קירוצ טנעמירעּפסקע ןייז זַא ,רעבָא דניצַא

 ןעמונעג ךיז הרירב תילב רע טָאה ,ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה םוקילבוּפ ןסיורג

 .תונורכז ענייז ןביירשוצנָא

 ןבירשעגנָא רע טָאה ,רָאי קיצכעז ןוא יירד ןופ רעטלע ןיא ה"ד ,1927 ןיא

 יירד ןיא טלייטעגנייא טָאה רע סָאװ עיּפַארגָאיבָאטױא ןייז ןופ קלח ןשַּפיה א
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 ,ןעגנוריטָאנרַאפ עשיּפַארגָאיבָאטױא יד טָא ןבָאה רעבעגסױרַא יד ,ןטינשּפא
 א } רבחמ ןופ ןבעל ראי קיסיירד רעביא ןופ ךשמ ַא ןקעד ןוא 1898 זיב ןעייגרער
 רע סָאד ."םזילַאיצָאס ןכעלטייחיירפ ןשידיי ןופ ןרָאי עטשרע, ןבעגעג ןעמָאנ
 ;ןלייט יירד ןופ סע טײטשַאב טגָאזעג יו .1948 ןיא טשרע ןענישרעד זיא

 ,טגגי עטסעירפ טא טייהדגיס ןיײמ ;לייט רעט1
 ,עקירעמַא יא ןרָאי עטשרע-;לייט רעט2

 .ןעמוקעג ןיחַא ךיא ןיב יח ןוא ,ןָאדנָאל :לייט רעטפ
 ייז ."ש"ַאפ , רעד ןיא תונורכז ענייז ןכעלטנפערַאפ .י .ש טמענ 1998 ןיא

 ןקורד ןעלטיּפַאק יד .בתכב טַאהעג טָאה רע סָאװ תונורכז יד ןופ ךשמה ַא ןענייז
 יז ."עמיטׂש רעטעברַא עיירפ , רָאי קיצנַאװצ עטשרע יד, ןעמָאנ ןרעטנוא ךיז
 רעייז ןקיטרַאפטכער וצ ,ןעגנוצעזרָאפ קיסיירד ןוא סקעז ןופ עירעס ַא ןענייז
 -1914 ,ןשינעעשעג עסיורג רָאנ רָאי סקעז ןלעפ ,קיצנַאװצ לָאצ יד ה"ד ,ןעמָאנ
 ןענייז סָאװ ןטסעטָארּפ יד תמחמ ןרָאװעג טכַאזרוארַאפ זיא לעטשּפָא רעד 9
 םידדצ עטצעזעגנגעק ייווצ ןופ "?ש"ַאּפ, רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקעגנָא
 .ךּלָאג אמע טעוד ןשירַאטנוב םעד ןוא ןָאסירעמ ר"ד ןקידתומיענב ןשידיחי ןופ
 | .ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא ןוא ןַאמ

 ;נוטכײלַאב ןוא עיסרעוו רעייז ןבענ וצ טקיטכערַאב ןעוועג רעכיז ןענייז יז |
 -ניא ןוא ןעננוביירשרַאפ ס-.י .ש וצ תודגנכ ןיא ,ןדָאזיּפע ןוא ןשינעעשעג ןופ
 ץַאלּפ ןעיירפ טגירק ,י .ש סָאװ םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ רעבָא ,סעיצַאטערּפרעט
 "ש"ַאפ , רעד ןיא ,םיכסמ טינ ןענייז ייז עכלעוו טימ ,ןעגנוגָאזסױרַא ענייז רַאֿפ

 ןעוועג זיא ,ןבעל ןייז ןופ לייט ןטסקיטכיט םעד ןבעגעגקעװַא טָאה רע ןכלעוו ר
 -טרָאװ עשיטסיכרַאנַא ןייק ,דובכ ןייק טפַאשרַאפ טינ םענייק טָאה סָאװ טקַא ןַא
 קיצניג ןייק טינ רעייז טּפרַאװ טסעטָארּפ רעד טָא .טינ יאדווא ןוא יאדווא רעגָאז
 סָאװ ךָאנ טּפיוהרעביא רעריפ עשיטסיכרַאנַא עטנענימָארּפ יירד יד טא ףיוא טביל
 רעקידנזיורב ןופ ןרָאי עֶלַא יד טָא ךָאנ זיא .י .ש זַא טסואוועג טוג ןבָאה ייז
 .ענובירט-דומע ןַא ןָא ןוא ןַאגרָא ןַא ןָא ןייֵלַא םאזנייא ןבילבעג טייקיטעט

 ךיז ןוא 1928 'טקָא ןט26 םעד ןקורד ןביוהעגנַא ךיז ןבָאה ןעלקיטרַא יד
 : ,1999 ,ןט12 םעד יִלֹוי טקידנערַאפ

 :עירעס יד ןכעלטנפערַאפ םעד ןגעוו טלייצרעד ןַאהַאק .י יו ןעז ן'רימ |
 טקורדעג ךיז ןבָאה ןרַאומעמ ענייז סָאװ (םישדח ןעצ) םישדח עכעלטע יד,
 א ףיוא טכַאמעג ,טּפירקסונַאמ םעד רע טנעלפ ("ש"ַאּפ ,) גנוטייצ (רעד) |

 ;ונעג ,ךָאװ עדעי ןעגנערב ,ריּפַאּפ עקיליב רעכעלייל עסיורג ףיוא זישַאמביירש
 | .(*"גנוצעזרָאפ ןייא רַאפ

 ַאי טימ טָאהעג ךיא בָאה עיצקַאדער תוכלה ןיא לַאפ ןעמענעגנַאמוא ןַא
 ,עמענעגנָא ןייק טינ ןעוועג רימ רַאפ זיא ענַאל יד . ... עיפַארגָאיבָאטױא סיקסווָאנ
 רע .ןבענעג טינ רימ ןעגנוצעזרָאפ ןייק רעמ ןוא טליפרעד סע טָאה יקסוװוָאנַאי

 ,443 יז ,ב"צ ,ןאהאק ףסי (*
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 ,ןעננוצעזרָאפ עקידרעטייוו יד ןרעדָאפ ןלָאז רענעייל לָאצ עסיורג ַא טרַאװרעד טָאה

 | | ,(443:442 ז"ז ,טרָאד) ,"טריסַאּפ טינ רעבָא טָאה סָאד

 טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ ,ווירב יד ןופ ןעז וצ זיא סע יו ,רענעייל יד

 גנוכעלטנפערַאפ יד ןַא ,טרעדָאפעג ָאי אקווד ןבָאה ,"ש"ַאפ , רעד ןיא ןרָאװעג

 .ןרעו טצעזעגרָאפ ןלָאז תונורכז ענייז ןופ

 בילוצ ןרַאומעמ ענייז ןעוועג ךישממ טינ טָאה .י ,ש זַא רעשמ ןיב ךיא

 ןעניפעג ןוא ןכיײרשַאב וצ ןצרַאה םוצ קרַאטש ןעוועג טינ ןיא םיא סָאװ ,םעד

 ןענָאסליװ ֹוצ ןוא המחלמ רעד וצ גנולעטש רעוויטיזַאּפ ןייז רַאפ גנוקיטכערַאב ַא
 - ןינע םעד טלדנַאהַאב לָאמ ךס א וצ-רעטעּפש טָאה רע .ןטקנוּפ ןצרעפ ענייז טימ

 ױזַא ןֹוא ,ןעּפ רעפרַאש ןייז טימ ןסַאּפ ןסירעג ןענָאסליװ ןופ טָאה ןוא ,ןָאסליוװ

 | 4 ...?אטחי-לע, ןגָאלשעג ךיז רענייטש ןטקערידמוא ןַא ףיוא םורָא

 (סנַאסליװ) ענייז עלַא ןיא .ןבעגוצ ןזומ עטכישעג יד רעבָא טעװ ךַאז ןייא = )

 -נעטערּפ טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג רע זיא ןעגנולדנַאה
 ןכַאפנייא םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןדייר וצ טרידנעטערּפ טָאה רע .ןייז וצ טריד
 ןיא קידנעטש רע טָאה טלדנַאהעג ןוא ,ןסערעטניא ענייז ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןשטנעמ
 טָאה ןָאסליװ זַא ,רָאלק זיא סע . ..עכייר ןוא עקיטכעמ יד ןופ ןסערעטניא יד
 רע זַא רָאנ ,גנונעדרַא רעביל רעזדנוא ןופ ןלייז יד ןָאטעג ?לקאש א טינ רָאנ טינ

 תמאב קידנבָאה טינ .. . םעד רַאפ ךוזרַאפ ןטסדנימ םעד טכַאמענ טינ וליפא טָאה
 -רעד סָאד .רעטייר-ןּפיצנירּפ ַא ןופ לָאר יד ןליּפש טזומעג רע טָאה ,ןּפיצנירּפ ענייק

 עלַא ןטלַאהנָא ןייז ,גנואיירּפַאב סעסבעד וצ גוצַאב ןיא גנולדנַאה ןייז טרעלק
 רעבָא ,ןייגרעמנוא ןשטנעמ טימ טלעוװ ַא לָאז ...ןצעזענ-המחלמ עקידהנושמ

 טָאה ,עמגָאד רעד ןופ שטנעמ ַא יו ןָאסליװ .טפַארק ןיא ןביילב לָאז ּפיצנירּפ רעד
 ,יוו רע יוװ גנורינער ַאזַא ןבָאה אקווד ןומ דנַאלסור זַא ,טסעומשעגנייא ךיז

 | | ' .(*"טינ גיוט ,טינ זַא

 ,ןטייווצ ַא ןֹוא רוט ןייא ףיוא ןרָאפענסױרַא ןעוועג יקסווָאנַאי זיא לייוורעד

 . .ןרַאומעמ דנעב ענייז רַאפ ןטנַארעמונערּפ ןבילקעג השעמ-תעשב טָאה רע

 -ער טציא ןיא סָאװ ?"טייקיטכערענ, רעד וצ קירוצ .י .ש טמוק 1990 ןיא

 םינָאדװעקּפ ןרעטנוא ןבירשעג טָאה סָאװ ,ןַאמּפָאה ר"ד ןופ ןרָאװעג טריטקַאד

 טעװ םיא זַא קידנליפ ,קידהענכה טינ שטָאכ ,קידאתוחינב טמוק רע ,"ןויבצ,
 רעטשרע רעד ןעוועג ןיא רע רעכלעוו ןופ ,טפירש רעד ןיא ןטעברַא וצ ןייז רעווש

 .עיצקַאדער סנרעדנַא ןַא רעטנוא ,רָאטקַאדער

 :ןעמוקקירוצ ןייז ןגעוו טביירש .י .ש יו טָא

 טניז ראי בלַאה ַא ןוא ריפ רעביא ןופ ןל-אמיק ַא ןיוש זיא סע יוװ ױזַא,

 זַא ,ןדערנייא טינ ךיז ןעק ןוא טינ ךיא ליוו ,רעקידנסיורד ַא ןרָאװעג ןיב ךיא

 -נייא ךעלדניירפ קידנרעוו ..,לסיב שּפיה ַא ןרָאװענ טדמערפענּפָא טינ ןיב ךיא

 ,ץראמ רע564 ,"טייטיטכערעג ---  ,"לכיבציטַאנ סרָאטקַאדער ןופ, .י .ש ו*

.1 
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 "טייקיטכערעג, רעד רַאפ ןביירש וצ ןבייהנָא רָאטקַאדער רעזדנוא ןופ ןדַאלעג

 : .( *"....ןגינעגרַאפ טימ גנודַאלנייא עקיזָאד יד קידנעמעננָא ןוא

 ענייז טפור .י .ש ,(ןבָאה ןפרַאד רימ) "סאדיניוו , ןיינ ןופ עירעס ַא טיג רע

 זיא לקיטרַא רעטשרע רעד ."תושרד עניילק, לוטיב ןוא תווינע טימ ןעלקיטרַא

 יי | יי | ."ןָאינוי אדיניוו ,

 -גיזעלש טימ קידנדייר , לֿפעק ןרעטנוא טמוק רענייז לקיטרַא רעטייווצ רעד

 רעד ןיא השרד עטשרע ןיימ טנעיילעג-עביא טָאה רע יװ םעד ךָאנ) "ןרעג
 יד רדסכ ןעמוק םעד ךָאנ .סייררעביא ןימ ַא יו זיא סָאװ .,(***"טייקיטכערעג
 (יגיוא רעט 8 ,טרָאד) ;?טפַארק-רעיודסיוא ,, :?ַאדיניװ, :רָאי ףוס זיב ?סַאדיניװ,
 ןיא ןעננואוטפיוא עשיטקַאדּפ רעמ ןוא רעמ , (יגיוא רעט29 .,,טרָאד) ,"באשזד,

 רעמ , ,רעבָאטקָא רעט24 ;?"גנוטכַאטסבלעז, (יטּפעס רע326 ,טרָאד) ,?סגָאינוי

 רעמ ןוא ןענעק רעסעב" (יװַאג רעטד) ;"טירשרָאפ ןופ טסייג ןיא טעברַא רעמ ןוא

 -טנירג רעמ, (יװַאנ רעט2ו) ;?"ןכש-ריט ןטייווצ רעזדנוא טימ ךיז ןריפערעטניא

 (יבעד רעט9פ)} ;"סיזירק ןקיטציא םעד ןיא ײרעטירקַאּפיה רעקינייו ףליה עכעל

 ,(יצעד רעטופ) ."רעריפ ענולק ןוא עקיטומ ,עטפַאהנרע

 -ננעלעגנָא עלַא ןיא טנװַאהַאב טונ רָאג קירוצ טדעוו רע .ךיז וצ טמוק .י .ש
 טביירש רע ןוא ,גנונעװַאב-רעטעברַא רעלענַאיסעּפָארּפ רענַאקירעמַא רעד ןופ ןטייה

 .טפַאשרעטעברַאטימ עקידנעטש ןייז ףיוא טינ טיג רע .טייקרעכיז רעמ טימ ץלַא
 יי | .ןרָאי ענייז ןופ ףוס םוצ זיב "טייקיטכערעג, רעד ןיא

 -."טייקיטבערעג , רעד ןיא ןעלקיטרַא ןצרעפ .י .ש טכעלטנּפערַאפ 1981 ןיא |
 | - ,טפירש-שדוח ַא "טייקיטכערענ , יד טרעוו רָאי ןטימ ןיא

 ןוא רעכַאװש גנוגעװַאב-רעטעברַא יד .רענרע טרעװ דנַאל ןיא ענַאל יד

 י | | ,רעכַאװש
 יי :ךעלּפעק יד רעטנוא ןעלקיטרַא טביירש .י .ש .1932 זיא סע

 :רעטעברַא רענַאקירעמַא יד עקַאט טלַאה, ('נַאי) ;"ןעװעג ראי טכעלש טא

 ירעטעברא רעד ןיא רעריפ יד ןטפ עלָאר יד, ('בעפ) ;?"הסיסג ריא יב גנוגעװַאב
 ינוה יד ןופ עיצַארטסנַאמעד רעד ןגעק ןעטנַארעג ײלרעלַא, (ץרַאמ) ;"גנוגעװַאב
 זַא ןרעװ טעטכיױרַאּפ רע טעװ געט, (ינוי) ;"םוזס , (יַאמס) ;"עקידןדייל רעג

 רעקידנריטסיזקע רעד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע) "?ןביילב טינ רכז ןייק םיא ןוּפ לָאז סע
 ןימַאשודנעב, ;(טעברַא:קיטש ןריפנייא קירוצ ןליוו ןטנַאקירבַאפ יד ,םעטסיס

 .,רעכיז זיא דַאז ןײא  :(טערטרָאּפןעּפ ַא ןוא גָאלָארקענ ַא) (ילוי) ;"רעגניזעלש

 ,ֿפָאק ןײז טימ ,םישוס עגײז עֶלַא טימ טבעלעג רע טָאה ןבעל ןופ טווימ עדעי

 ַאטיּפַאק טפ הרובג עדנזיױרב יד ;"םירביא ענײז עלַא טימ ןוא ןצרַאה ןײז טימ
 .('טקָא) ;ירעטצניּפ רעדו יא ולַארטט , ;ןעגנוצעזרָאפ ייווצ ןיא ('טּפעס-'גיוא) "םזיל

 ,1930 ,יני רעט2ד ,"טייקיטכערעג, .י .ַש (*
 לוי רעטוו ,טרָאד (א*



 יד הָאג אבא : 384

 רגײּפ ןימיגב, (גנוביירשַאב-סנבעל ןוא דּפסה) (רעכמעוו ָאנ) "ץארַאב םהרבאג

 | -,(רעבמעצעד) ;יסיוב

 עקידנזיורב ענייז ןיא טגירקעג ןייב ױזַא ךיז טָאה :רע ןעמעוו טימ יד עַלַא

 םינ טָאה ןוא רעטלע רעד ףיוא שיטַאּפמיס-טסבעה 'ןבירשַאב רע טָאה ןרָאיסּפמַאק

 טביולרעד רע .ייז רעביא םידּפסה ענייז ןיא ןרערט-טניט עטסנרע ןייק טעװענַאשעג

 .ןטנעמילּפמָאק ענעבירטרעביא וליפא ךיז

 | : | | :טביירש רע סָאװ טָא

 , ,עכעלברעטשמוא לָאצ רעניילק רעד וצ טרעהעג (םיובנגייפ ןימינב) רע,

 יי | ..(טרָאד}

 .רעקרַאטש טרעוו דנַאל ןיא סיזירק רעד .ּפָארַא-גרַאב רדסכ טיינ סע

 .1988 זיא סע

 קרַאטש רעייז ךיז טסַאּפ טליופעגוצ רעדָא ליופ , :טביירש יקסווָאנַאי .ש

 ;עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעקיטציא רעזדנוא ןיא דנַאטשוצ םעד וצ וצ

 (1933 'נַאי ,טרָאד}

 ןיא טשרע ןםישדח ןעצ עצנַאנ ףיוא ּפָא יז טלעטש "טייקיטבערעג , יד

 לקיטרַא ןקידנקיטומרעד ַא טכעלטנפערַאּפ .י ,ש .רעדיוו יז טניישרעד שדוח 'ווָאנ

 רָאנ ךיז טקוק, :טביירש רע ןכלעוו ןיא ,טויצ .עראברעדגואר ַא, לּפעק ןרעטנוא

 ,"ףמַאק לַארעביא ,סקיירטס לשרעביא ,גיוא ןַא טימ טפרַאוװ ריא ןיהואוו ,םורַא

 רעטעברַא ןַא טימ טריטנעמוגרַא .י .ש ('צעד) ,"ךיז ןקָארשעג טסיזמוא,, ('ווָאנ)

 ןכַאװשּפָא טינ לָאז רע ,ןטלעווזור רַאפ אקווד ךיז טקערש סָאװ ןכַאפלדַאנ יד ןופ

 ןייז טימ ןעגנערבמוא טינ לָאז רע ,גנוגעװַאב-רעטעברַא .עלענַאיסעּפַארפ י יד

 // .א .ר ,

 ןיא .ןטייוצ ןכַאנ רוט ןייא ,טגַאזעג ןביוא ןיוש יו ,טכַאמעג טָאה .י .ש

 ןיא קיטנַאלטַא ןופ ןביוהעגנָא טָאה רע .דנַאֿפ סָאד טזיירעגכרוד רע טָאה 1

 ןרָאפעג רע זיא קירוצ ןוא ץרַאמ ףוס קיפיסַאּפ ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא ןוא 'נַאי

 | | .םורד ןכרוד

 | ,ענעגייא סָאד ןָאטעג רע טָאה 1938 ןיא

 ַא ןפַאשעג ךיז טאה ןשנעװנָאק-עיצַארעדעפ רעשיטסיכרַאנַא רעד ףיוא

 רע ןוא ,ןַאהַאק ףסוי ,"ש"ַאפ , רעד ןופ רָאטקַאדער םוצ טפַאשרענגעק עקרַאטש

 ךיז טָאה סָאװ עגַאל רעד ןופ םסואוורעד ךיז טָאה .י .ש זַא .טרינגיזער טָאה

 רע זַא ןוא טלייוורעד ןענייז ףני פ ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער ַא זַא ןוא ןפַאשעג

 ,לווירב- סגנוסירגַאב ַא טקישענוצ רע טָאה ,עיגעלָאק ןיא ןעמונעגניירַא זיא

 :ןושלה-הזב ךיז טנעייפ לווירב סָאד

 ךייא טימ ךיז ךיא לעװ (רוט ןופ) ןעמוקקירוצ לע ךיא יוװ ךיג יױזַא . .. ,

 וצ רעדיוו גנוטייצ רעזדנוא ךעלנעמ ןיא סע סָאװ ץְלַא ןָאט ןוא ןדיירנעמַאזוצ

 לָאז . .."געוו ןופ ווירב , ןקישֹוצ ךייא ךיא לעװ ?ייוורעד .סיפ יד ףיוא ןלעטש

 .?יקסווָאנַאי ,ש רעייא .קילג טימ ןייז

 סָאװ, לּפעק ןקיבלעז םעד רעטנוא עלַא ,ווירב סקעז טקישענוצ טָאה רע



 385 | ןּפַאט ןוא ןפמעֶק ,ןבעל ץייז --- יקסװָאנַאי .ס

 ןרעוו ייז ."עקיר ןעמַא רעביא רוט-עיצקעל ןיומ ףיוא טרעהעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא

 .ןרעמונ סקעז ןיא ןרעדנַא ןכָאנ םענייא טבעלטנפערַאפ
 . .ש ןַא ךיז רימ ןסיוורעד ייז ןופ .טנַאסערעטניא רעייז ןענייז ווירב יד

 טזומעג ךעבענ ךיז טָאה רָאי קיצכעז-ןוא-ןיינ ןופ רעטלע ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ

 ,סָאב ןטימ סעקערטש עגנַאל עקיליימטנזיוט ןּפעלש
 ןפיט ַא רעטרעוו יד ןופ סױרַא טרעה עמ רעבָא ,קידנריזינָאריא טביירש רע

 -סױרַא סע לָאז רע זַא טינ טזָאלרעד ץלָאטש ןייז זיולב ;סָארדרַאפ ַא ןוא גָאטייװ

 .עדזַאי רעצנַאנ ןייז ןופ קזוח טשרמולכ רע טכַאמ .ןפָא וצ ןזייוו

 עכעלטע עטצעל יד ןיוש רעריזינָארטַאּפ ַא ןיב ךיא ןכלעוו ןופ ,סָאב רעד,

 טלָאװ רע יו ױזַא ,ןעלסיירט } ייא ןיא ךיז טלַאה רע :ןורסח ןסיורג ןייא טָאה ,רָאי

 | .(*"רעביפ ןקידארומ ַא ןופ ןטילעג

 יד טא טינ ןעוו ,םירבח יד ייכ תוינסכא ענייז ןגעו ךיוא טלייצרעד רע

 ןענעק טינ טלָאװ רע ,טושּפ ,טלָאצַאב טינ ךיז רוט ןייז טלָאװ ,ןלעטָאה עיירפ

 ,ןרָאפ ןופ תואצוה יד ןקעד

 רעד ןיא ןזיוַאב ךיז רע טָאה קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעננָא ןיוש ןיא רע זַא

 ַא רעייז ןיא רעֹבָא טביירש רע ."ךָאו רעד ףיוא , ןטמירַאב ןייז טימ "ש"ַאּפ ,

 רָאנ א ןעוװעג זיא "ש"ַאפ, רעד ןופ עגַאל עלעיצנַאניפ יד .,ןָאט םענרָאנימ

 :עקידעגָאלק

 רעד ןיא "ךַאװ רעד ףיוא, רעטצעל ןיימ ןיא סָאד זַא ,ךעלגעמ רעייז
 ךיא רעדייא רָאנ ,ּפָאק ןיימ רעביא ןלַאפעגנייא ,ןכל ,זיא םייח ןיימ ..."ש"ַאפ,

 ,(**"ריא ןיא שימייח ןרָאװעג ןיב

 רעמונ רעקידנעמוק רעד ,ךָאו ןייא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה "ש"ַאפ , יד

 : | .ינוי ןט22 םעד טשרע טניישרעד

 ,יטסעומשעג ךיז ןשיװצ, ןייז ,ילוי ןט7 ןופ קידנבייהנָא ,ןייא טריפ .י .שה
 עצרוק , ענייז ןופ ןוא ?ןטסַאקווירב , ןקיִלָאמא ןייז ןופ דירביה ַא זיא סָאװ
 -רַאֿפ ן-י ,ש ןיוש רימ ןעעז יִלוי ןט298 ןיא ,"טייקיטכערעג , רעד ןיא "ןסעומש
 ןוא ?ךַאו רעד ףיוא, ןיא ייס ?טכַארּפ רעשירעביירש , רעלופ ןייז ןיא ןטָארט
 ןופ ןלַאנק סָאד ןרעה ךיז טְזָאל סע ןכלעוו ןיא ?טסעומשעג ךיז ןשיוװצ , ייס
 ,1919 זיב "ש"ַאפ , רעד ןיא טצונַאב יירפ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ שטייב

 :יירעגירק ַא ןָא ךיז טבייה סע ןוא

 ןעוועג טינ טלָאװ ריא ןעוו זַא ,ןגָאז רָאנ (ןסובָאלנ ר"ד) ךייא ןעק ךיא
 -נײרַא לקיטרַא רעייא ךיא טלָאװ ,עיגעלָאק ןופ דילגטימ ַא זייוורעכעלקילגמוא
 -עג טרעּפמולענמוא ױזַא ןיא רע סָאװ רַאפרעד טינ ,לברעקדץעווינ ןיא ןּפרָאװעג
 ,(55+5/"םילובליב סיוא טכַארט ריא ל?ייוו רָאנ ,ןבירש

 ,93 ,יַאמ רעחופ ,ישיטפ} (5

 ,1933 ,יוי רעטפ ,טרָאד ("*

 .1933 ,ילוי רעט259 ,טרָאד (58*



 ןידה ַאג א בַא - 86

 ,1954 זיא סע ,ןטלַאהענּפָא טרעוו ןשנעװנַאק ַא ךָאנ .קעװוַא זיא רָאי ַא
 ,ןידרָאג אבא ,יקסווָאנַאי .ש :ןסָאנעג יד טלייוורעד ןרעוו עינעלַאק-עיצקַאדער ןיא
 נרעוו סע .רענפארג .א ןוא ץיווָאקיזייא .ד ,רעלסקַא .ב ,ןיקמורפ .ַא ,סובָאלג ר"ד

 רַאפ ןינשטַארמ קרַאמ ןלעטשנא לָאז עמ זַא ,עיצַאדנעמַאקער ַא ןעמונעגנָא ףיוא
 :טנָאזעג שוריפב ףיוא טרעוו עיצולָאזער ַא ןיא .רַאטערקעס-עיצקַאדער ַא

 ...טֵלַא רָאי קיצעביז טרעוו יקסווָאנַאי .ש 'נעג זַא טכַארטַאב ןיא קידנעמענ , .

 | ,"ייליבוי ןקירָאי-קיצעביז ןייז ןרעייפ וצ

 קיםיירד ןוא ייוצ ןיא "ש"ַאּפ, יד טניישרעד 1924 'טּפעס ןט14 םעד

 גנורעייפ עכעלטנפע יד .י .ש ןופ ייליבוי םעד טעמדיוועג זיא רעמונ רעד .ןטייז

 .ב ,ןרעקָאר ףלָאדור ןעמ טעז רעסירגנַאב-רענדער יד ןשיווצ ,ןט18 םעד רָאֿפ טמוק

 יי ןשיוװצ ,ןעגנוקירגַאב לָאצ עסיורג ַא ןָא ןעמוק סע .ןיקסניבוד דוד ,ןקעדַאלוװ

 -קעלַא ןופ ,ןַאמדלָאג ַאמע ןופ ,ןַאהַאק .בא ןופ ענעבירשעגרעטנוא ךיז ןעניפעג

 .ןַאמקרעב רעדנַאס

 סע יו ,טיש רע .רעמונ-ייליבוי ןיא ?לקיטרַא ןננַאל ַא טָאה ןהַאק .מ ר"ד

 טביולרעד רע .םיחבש טימ ,ןטנעמילּפמָאק טימ ,ןְלַאפ עכלעזַא ןיא ןעמונעגנָא ןיא

 ,םיאטח עטלַא ס-י .ש ןָא טזייוו רע .רַאליבוי םעד ןריקיטירק וצ ךיוא רעבָא ךיז

 .מ ר"ד רעבָא .ןבעגרַאפ ןוא ןסעגרַאפ וצ ייז ךיז טקיש ייליבוי ַא תעשב סָאװ

 ;טביירש רע יוװ טָא .ןטילעג טינ לָאמ ןייק טקַאט ליפוצ ןופ טָאה ןהאק
 ןָאסליװ טנעדיזערּפ וצ ןוא ללכב גירקטלעוו םעד וצ גנולעטש ..,ןייז 92 םדוק,

 ...ןָאסליװ זַא ,טניימעג טָאה רע .עדייב רַאפ טרעטסייגַאב ןעוועג ןיא .י .ש .טרפב

 ענייז טימ ןרעקרעביא טלעוו ַא טעוו רע ,שטנעמ רעקיטכירפיוא ,רעסיורג ַא זיא

 עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןוא ןעמעלַא רַאפ יירפ םימי יד ןכַאמ ...ןטקנוּפ ןצרעפ

 ...."תומחלמ וצ ףוס ַא ןכַאמ לָאמ

 :בוט יכב רעבָא טקידנע רע

 (ן-.י.ש) ריד טעװ טפנוקוצ רעד ןופ רעקירָאטפיה רעד זַא ,רעבָא ,ןסייוו רימ ,
 טצוד רע ."טסייג רעקיטכיל ןוא ...רענָאיּפ ַא יװ ץַאלּפ ןקידובכב ַא ןבענּפָא

 .טפאשדניירפ רעגנַאלנרָאי ןוא טפַאשרעדורבטוג סיוא םיא

 ןייז ןיא ן-י .ש ןופ קיטסירעטקַארַאכ ענעגנולעג ַא טינ ץיוװַאקיזייא .,ד

 ."םיא ןעק ךיא יו יקסווָאנַאי , לּפעק ןרעטנוא ל?קימרַא

 ענעטָארטעגסיױא יד ןיא ןייגכָאנ טינ ןעק רע ,ןנלָאפכָאנ טינ ןעק רע,

 ךיוא ןעמ ןומ רעריפ ַא ןייז וצ לייו ,ןריפ טינ ךיוא רעבָא ןָאק רע ...ןנעװ

 טימ ןטעברַאנעמַאװצ ןענַָאק ןומ עמ ,רעיײײגנעמַאזוצ א תוחּפל . .,ןייז ןענָאק

 ןייג וצ גנַאלרַאפ םעד טושּפ טָאה רע לייו ,טינ רע ןָאק רעבָא סָאד ;ערעדנַא

 ?...יִאננל ןצנַאג ןיא טינ סע ןיימ ךיא ןוא ....דלעפ ןיא רענייא ןייז וצ ,ןיילַא
 דנָאפ ןייק ,דייר עכעלטפירש ןוא עכעלדנימ טימ ןעמוקענּפָא ,ט'בוטמוי"עגּפָא

 ,ןָאטעג טינ טינרָאנ ךיוא "ש"ַאפ , רעד רַאפ .ןֿפַאשעג טינ ןדי .ש רַאפ

 ,"ןרַאטנעמָאק-טייצ , "ש"ַאפ, רעד ןיא ךיז ןזייווַאב 1924 'ווָאנ ןט9 םעד

 ןַא זיא סָאד ."ךָאו רעד הוא, סד .ש וצ ץנערוקנַאק ןימ א רעכיז ןענייז סָאװ



 }-+ 0 2( ןבָאש ןוט ןפמטק ,ןבעל ןייז -- יקמטטוטי .ש

 -נעמַאזוצ ַא וצ ןעמוק טעוו סע .םערוטש ַא ןכערבסיוא טעװ ןכיג ןיא ןַא ,גאזנָא
 ןגנוי םעד ןוא ןַארעטעװ םעד ,ינשטַארמ קרַאמ ןוא .י .ש ,ייווצ זד ןשיווצ סיוטש
 .ןַאמ

 טנשנעװנַאקעגּפָא .ןשנעװנַאק רעד וצ ךיז טיירג עמ
 ןלעטשוצנא :םעיצולָאזער עקידננלָאפ יד ןעמונעגנָא ןשנעװנָאק יד טָאה,

 רָאטקַאדער-ףליהעג ןרַאפ ןימורפ .א 'נעג ןוא רָאטקַאדער ןרַאפ ינשטַארמ .מ 'נעג
 .(*"ש"ַאפ , רעד ןֹוּפ

 .עינַאּפש ןיא ןיורבפיוא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד
 ןרעוו ,"ש"ַאּפ , רעמונ ןקיבלעז ןיא

 רעד ןופ קעװַא טייג ,י .ש .רֹוט ַא וצ ךיז טיירג רע .ןדייר טייג .י .ש עכלעוו ףיוא

 .טשיוטנַא ןוא טקידיײלַאב ףיט ןיא רע .ןעמוק טינ רעמ ריא וצ לָאמ ןייק ?ש"ַאפ ,

 יש די .ןעלדנַאהַאב ױזַא םיא ןלָאז ןסָאנעג יד זַא טרַאװרעד טינ טָאה רע

 רע ;טייקיטעט עשירעביירש ןייז טײקנסָאלשטנַא טימ רָאפ רעבָא טצעז רע
 טינ רע טָאה 1954 ןיא ."טייקיטכערעג , ןיא טפַאשרעטעברַאטימ ןייז טימ ןָא טייג

 רע טכעלטנפערַאפ 1992 ןיא .לקיטרַא ןַא םענייז ןָא שדוח ןייא ןייק ק טזָאלעגכ

 -- 1987 ןיא ;ןעלקיטרַא ןעצ טימ ךיז רע טזייוו -- 1986 ןיא .ןעגטיטרא ןיינ

 .ןעלקיטרַא ןעצ טימ --- 1998 ןיא ;ןעלקיטרַא ףלע טימ

 רע .עיצקַאדער סניסעיל רעטנוא "טפנוקוצ , רעד ןיא טּפָא ךיז טקורד רע
 .א .ןקילברעביא עשיטילָאּפ ןײמענלַא ךיוא .ןוא ןגַארפ-רעטעברַא ןגעוו טכיירש
 ,ליטס ןטוג ןוא ּפָאק ןרָאלק .ןייז רַאפ טצעשעג ךיוה םיא טָאה ןיסעיג

 'ווָאנ ,/טקָא ,טסוניוא ,ילוי ,לירּפַא ,ןיא :ןעלקיטרַא סקעז רע טָאה 1999 ןיא
 ,ינוי ןיא ,ןעלקיטרַא יירד -- 1957 ןיא .ןעלקיטרַא יירד -- 16 ןיא

 ,ןברָאטשעג ןיסעיל ןיא רָאי םעד יא .לקיטרַא ןייא -- 1998 ןיא .טּפעס ןוא גיוא

 יצ

! 

 ?אאל}ד די
 ֹצ ,צעד וו

 י .ש טברַאטש רָאי קיצעביז ןוא ףניפ ןופ רעטלע ןיא 1999 'בעפ ןט1 םעד
 ,רעטלפייווצרא ת 8
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 -יירפ ןופ ןוז יד ףיוא טייג ,טָא ,טָא זַא ןרָאי עננוי יד ןיא טפָאהעג סָאה רע
 ,טייהשטנעמ רערָאג רעד רַאפ ןוא סַאלק-רע ,טעברַא ןפַאלקשרַאפ םעד רַאפ טייה
 ןוא ,טייהיירפ רעלופ ןופ לַאעדיא םעד טָא רַאפ ןבעל ץ'נַאג ןייז טפמעקענ טָאה רע
 טבַאנ ערעטצניפ ַא רָאנ טמוק ןעמוק זַא ,ןרָאי ערעטלע ענייז ףיוא רע טָאה ןעזעג
 םזיטַאנַאפ ןדליוו ןייז טימ ,ךשוח-רעטלַאלטימ ַא .םזיטָאּפסעד םענעטלָאשרַאפ ַא ןופ
 וא ןעזעג טָאה רע .ןטייוצ ַא ְךָאנ דנַאה ןייא טרעטצניפרַאפ ,טײקמַאזיורג ןוא
 ןֹוא ,םויצַאנ ןוא םזישַאפ .םירזממ ייווצ ןריובעג טָאה םזינומָאק רעשיּפַאצַאק רעד
 ַא וצ -- ,טנורנּפָא ןַא ןופ דנַאר םוצ ךיז טרעטנענרעד טלעװ עשיטילַאּפ יד זַא
 : | ,גירקטלעוו ןטייווצ

 -עגברוד ,ןכָארבעצ ,ןגָאלשרעד טליפעג ךיז טָאה רע סָאװ רעדנואוו ַא ןעד ןיא

 .1935 ,רָשטַאי רעט8א ,"שיַאפ 4 (*



 ןיד רָאג אב ַא = | 2358

 ןבָאה סָאװ ,ןרַאומעמ ענייז ןופ לייט ַא טנערברַאפ וליפא שואי סיוא ןוא ,,ןלַאפ

 .?לַאנָאשענרעטניא / רעד .טימ ןעגנודניברַאפ ענייז ןבירשַאב

 ;נוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד טָאה ןיקסװָאנַאי .ש ןופ טיוט םעד טימ,
 ןוא רעריפ עטסלופרילָאק ןוא עטסרעלוּפָאּפ עקילָאמַא עריא ןופ םענייא ןרָאלרַאפ

 -יד עקירָאיגנַאל ןייז זַא ,ןגָאז ןעק עמ לייוו ,?עקילָאמַא,, ןגָאז רימ .רעגָאזטרָאוו
 ,טרעהעגפיוא טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא טעטיױװיטקַא עטקער
 -עג , רעד ןופ רָאטקַאדעד ַא יו טרינגיזער 1928 רָאי ןופ ףוס םוצ טָאה רע ןעוו
 .(="טייקיטכער

 עקידנרידיצעד יד טפמעק ןוא טייצ ןייז ןופ ךשמב טכעל סָאװ רעד רעבָא
 ,ןטייצ עֶלַא רַאפ טפמעק ןיא טבעל ,טייצ ןייז ןופ ןפמַאק

 --ַא רעשידיי רעד ןיא ייס ,גנוגעװַאב רעשיטסיברַאנַא רעשידיי רעד ןיא ייס
 טמענרַאפ קיטסיצילבוּפ רעלַאקידַאר רעשידיי רעד ןיא ייס ןוא גנונעװַאב-רעטעב
 | | .טנאוו-חרזמ ןיא טייטש רע ,שארב-םוקמ ַא יקפווָאנַאי .ש

 רעצעזרעביא ןַא יו .י .ש

 סיליטלעוו -עד ןופ קרעוו עטנכערעגפסיוא דעטייוו יד טצעזעגרעביא טָאה .י .ש

 ;רֹוטַארעט

 .יקרָאנ םיסקַאמ ןופ --- טעײדרַאג אמֲאֿפ 1

 .יקסוועשיבישּפ ווַאלסינַאטפ ןופ --- לבשילעב רעד = 2

 .יקסנרובמערָא ווַאטסונ ןופ --- סעטַאט = .9

 .ןַאטרעלעק ,ב ןופ -- גרָאבעגניא 4, 

 .רענטוז ַאטרעב ןופ -- ןפָאװ יד טימ רעדיג .פ

 .רעדנעלַאה סקילעפ ןופ -- תמא ןופ רעכוז ,0

 .ויקטָאּפָארק .ּפ ןופ --- עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ יד - 7

 .יערב ןופ עמַארד -- טפַאטרעטומ .85

 .רענטוז .ב ןֹופ -- רעדניק סָאטרַאמ .9

 .ערעדנַא ןוא

 .7939 ךרַאמ ,לאירָאטידרע ."סטייקיסכעהעג, (*



 יצסווָאנַאי .ש

 ןט פירש ענייו ןופ ביילקּפָא
8 





 יקסוָאנַאי .ש

 : טנירש ניי ןופ ילפ

 ןירְרָאג .ָאב ַא ןופ טריטקַאדער

 ןופ ןבעגעגסױרַא

 נוק קנעדנַא יקפווָאנַאי .ש
 987 -- עינרַאּפילַאק ,םעלעשזדנַא םָאל



 טעטימַאקיקנעדנַא יקסווַָאנַאי .ש

 רעציזרָאפ-ןרע --|היצ טַאלבנעזיור .ה

 רעציזרָאּפ --- ןירָאד רזעילא

 רַאטערקעס -- סעלליט ףסויי

 רַאטערקעס-ץנַאניפ -- ץלָאהנענעט והילא

 ירשָא לאומש

 סילָאזַא .נ

 טפַאשלעזפג רוטלוק ןיקטָאּפָארק -- הילדנ .ּפ

 ץיװָארעג 1

 ביורטנייוו ריאמ

 קָאט םעט
 ןַאמזוט-ץפח הכלמ

 הפי ןַאמיײה

 גנַאל יסול

 .גנַאל ירעה

 ץיװַאקסַאמ זוָאר

 ץיװַאקסָאמ .י

 ןָאזנַאטַאנ םַאיליװ

 רָאזנעטס רָאדיזיא
 רעלליפ םהרבא

 ןַאלּפַאק השמ

 (עקיסקעמ) גניק םהרבא ר"ד

 | - ָאריּפַאש םייח '

 ןייבשריה-רעשטַאימוש רתסא
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 -- -- םזיכרַאנַא

 ןגַארפ עשיטילַאּפ

 יש הישיש יא יח שש = == == גנוגעװַאבירעטעברַא

 יי ראה א וה = שי יז שה שה ך= == ןיילַא ךיז ןגעוו = ;

 יי יא יא עא טא נא הא גארע א נא פא סנדיײשרַאּפ

 ףרַאש ןוא ץירוק

 הי יד חד יד דד = יד חד יד זה י= == =- ןטסַאקווידב

 1 -- -- םטרָאוװכַאנ
 א אמו טאנאמואעאמ .שואשועאא טי .טסטנאפ .אמעמסא הוא אטסאפ לשמוממאפ יי





)2 
 א 0

 סיי 0556 יא 7 ניי = עא == ם= שיהאפא א שייסא=

 = 06 יז סאניסי טי טו יע טי = = 4 = 5

: 

 = == יה ש- יז ד= שח = ֿפיטסדלָאג איראמ ,ןרָאק .מ

 -- -- יללעש

 = שש = = ףו = + 6 ַײז = 5 ר יד א = א+
 ןַאמקרעכב /, 34 ומי ְרָא

 סא: =/ טאאטמאאה טמאאמווו אהההשמא = התמתהאפ = וססתמהה = םהמהמתוש = םאטטסומפ/ הגשממוסא = טםותמממתא = סטאהוס6ס= = וםשמפממא  סוטמהפופא

 6 .טעאמואו טממחמאא טיי טיי טיסא ,םוי= 06 א שיט :

 טיי יי זי יה יי יח יה שה ש= = == == ןָאש דרַאנרעב

 = סע */ = וםוטסמס= = אשממוממה - ?ממועאעסא אנוש הםסמתאמו  סםוששעאו םגוסאאשע - שממטאמאו - סםעאהאאהאפ  ססאסושמ ליווגנַאז לארשי

 5258 שמו המות  האהמתא םמשאמשמא - הגקאתממי -  וםוטסשסת0 - הטשטטמשטא  טגסאטאמש == זםאמסתמ=  טעטשטאטהיא





 א ט ס לָא ט וועל
 1 יז
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 עצנַאג סָאד םָאזקרעמפיוא רָאנ ןענעייל רימ ביוא פא =ע2 | ןוע וב ר

 ,יָאטסלָאט וועל ,,טסילַארָאפ ןוא רעלטסניק-טלעוו ןסיורג םענעברָאטשרַאפ סָאװ
 ךָאנ ןוא ,עידעגַארט עכעלרעדיוש ַא ןעוועג זיא ןבעל ןייז זַא ;זדנוא ךיז טכוד
 רעד טָא ןופ דלעה רעד ןעוועג זיא יאטפלָאט לייוו ,רַאפרעד רשפא ,רעכעלרעדיוש

 ' | .עידעגַארט

 רעטשרע רעד :ןבעל ןייז ןופ ןטנעמַאמטּפיוה ייווצ ןטכַארטַאב ןליוו רימ

 יטימ םוצ עביל יד טקידיײרּפעג רעייפ ַאזַא טימ טָאה יָאטסלָאט סָאװ ,סָאד ןיא

 טדָאו םעד רעטנוא ןעײטשרַאפ רימ סָאװ ןעוועג עבטב רע זיא ןייֿלַא ןוא ןשטנעמ

 רעד יוװ ,סָאװ ץרַאה טוג ַא טימ ןרָאװעג ןרָאבעג טינ עבטב זיא רע ."טכעלש ,

 ןופ ;טרעקענמוא דָארג .טייהשטנעמ רעד וצ ןייגסיוא לָאז ,זיא קורדסיזא

 ךיז וצ עביל עכעלטפַאשנדייל עקידנעמַאלפ ַאזַא טליפעג רע טָאה ןָא זייוודניק

 ויא סע ןעמעוװ ןבָאה ביל וצ םיא רַאפ ךעלנעמ ןעוועג םיוק זיא סע זַא ,ןיילַא

 ענייז ןיא זיא יאטסלָאט ,קיטרעווקרעמ ןיא סע .טסבלעז ךיז רעסיוא ןרעדנַא ןַא

 סָאד .ןענַאטשעגוצ טינ גנוגעװַאב רעכעלטייהיירפ ןייק וצ לָאמ ןייק ןרָאי עגנוי

 ,ןלַאעדיא ערעייז רַאפ ןעוועג בירקמ ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןכלעוו ןיא ,ןבעל עסיור

 ץנַאג ןזָאלעגרעביא םיא טָאה ,טייהיירפ ןוא קילג ןייז רַאֿפ ,קלָאפ םעד רַאפ

 .ךיז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג דימת רע ןיא ץְלַא ןופ רעמ לייוו ? סָאװ רַאפ ,טלַאק

 ןיוש זיא ,ץרַאה טוג ַא טימ שטנעמ ןייק רוטַאנ רעד ןופ ןעוועג טינ זיא רע ןַא

 ,טכַאמעגטימ טָאה רע עכלעוו ,המחלמ רעמירק רעד ןיא סָאװ ,םעד ןופ רָאלק
 ןייז ןעועג זיא סע .ןסיוטשנעמַאזוצ עקיטולב ײלרעלַא טכוזעג רָארג רע טָאה

 .ךיז םורַא ןליוק עכעלטיוט יד ןופ ןעשזושז סָאד ןרעה וצ ןנינעגרַאֿפ רעטסערג

 רעכעלטפַאשנדייל ַא ןעוועג ןיא רע ;טרוכישרַאפ יו םיא טָאה טולב ןופ חיר רעד

 ודנוא רַאּפ .ןעלגיופ ןֹוא תויח ײלרעלַא טייטעג ןגינעגרַאפ טימ טָאה ןוא ,רענעי

 ןיא ,רעטעּפש ןיא סָאװ ,יאטסלָאט רעד טָא זַא ,טינ ?פייווצ ןייק טעמכ סע זיא
 ןעז טנָאקעג טינ טָאה דע ןַא ,דלימ ױזַא ,טוג ױזַא ןרָאװעג ןרָאי ענייז ןופ ףוס

 דעזָאלטולב , סע קירנפורנָא ,רעסייב יד ןופ ןנייווצ יד ּפֶא טדיינש בייוו ןייז יו



 טנַאקעג םיוק טָאה סָאװ ,שטנעמ רעטרַאה רעמַאזיורנ ַא ןעווענ עבטב זיא ,"דרָאמ

 .ןשטנעמטימ ענייז ןופ ןדייל יד ןופ ןדעוו טרירעג

 -רעביא ןגייצרעביא ךיז רענעייל רעד ןעק ,תועט ןייק טינ ןבָאה רימ ןַא

 קרעוו ןקיזָאד םעד ןופ טַאטיצ םעד טָא שטָאכ טמענ טָא .יודיוו ןייז קידנענעייל

 :גנורעדנע יד םיא ןיא ןעמוקעג זיא סע ױזַא יו ,טלייצרעד רע ואוו

 -עצ ןופ ןטנעמָאמ ;רימ ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא סעווַאקישט ןינַאג סָאװטע ,

 - טינ טלָאװ ךיא יוװ ױזַא ,טליפעג בָאה ו ךיא .רימ רעביא ןעמוקעג ןענייז טייקטלמוט

 וצ סָאװ טסואוועג טינ בָאה ךיא ;ןריפ וצ ןבעֶל טרָאס ַא רַאפ סָאװ ,טסואוועג

 יד ןיא טקירדעגסיוא דימת ךיז ןבאה ןבעל ןיימ ןיא ןטנעמַאמ עקיזָאד יד ,ןָאט

 ,ןעזעגסיוא רימ טָאה סע ?"רעטעּפש ןייז טעוו סאו ? סָאװ וצ , ;סענַארפ עקיבלעז

 -עג ןוא ןעגנַאנעג טלָאװ ךיא יו ױזַא ,טבעלענ ןוא טבעלענ טלָאװ דיא יװ יזזַא

 רעסיוא ,ךַאז ןייק זַא ,ןעזעג בָאה ךיא ;טנודנּפָא ןַא וצ ןעמוקענ ןֹוא ןעגנַאנ

 עטסערג יד ןבַאמ ֹוצ ןביֹוהעגנָא בָאה ךיא ,רָאפ טינ רימ טייטש ,גנוטכינראפ

 -קילג קידנעטשלופ ַא ,ךיא בָאה ױזַא ןוא .טיוט ןופ ןפיולטנַא וצ ןעננוג ערטשנָא

 לָאז ךיא זַא ױזַא ,טסבלעז ךיז ןופ קירטש םעד ןטלַאהַאברַאפ ,שטנעמ רעכעל

 סעפַאש-רעדיילק יד ןשיוצ סנקלַאב יד ןופ םענייא ףיוא ןעגנעהפיוא ךיז ןענעק טינ

 -ענפיוא בָאה ךיא ,ןטנװַא יד טכַארברַאפ ןיילַא בָאה ךיא ואוו ,רעמיצ ןיימ ןיא

 ןייטשייב ןענעק טינ לָאז ךיא ,ארומ רעד בילוצ ךיז טימ סקיב ַא ןגָארט וצ טרעה

 טריּפשרעד בָאה ךיא .ןפוא ןטכייל ַא ףיוא ןבעל ןופ ןעיײרפַאב וצ ךיז ןויפנ םעד

 זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ,ךימ טרַאװרעד סָאו ,םעד רעביא רעדיוש ןופ ליפעג א

 םינ בָאה ךיא רעבָא ,אפונ ףוס רעד יו ,ךעלקערש רעמ ןיא רעדיוש רעד טָא

 ןיא שינרעטצניפ רעד רַאפ ארומ יד ...ףֹוס ןפיוא קידלודעג ןטרַאוװ טנַאקעג

 םעד ןופ ןעיירפַאב וצ ךיז רעלענש סָאװ ו טֿפָאװעג בָאה ךיא ןוא ,כיורג וצ ןעוועג

 ."ליוק ַא ךרוד רעדָא ,עילטעּפ רעד ךרוד

 ןעיאטסלָאט ןופ ץרַאה סָאד זַא ,םעד ןיא ןעז טינ טנעק ןוא טינ ָאד טעז ר

 ייב רָאנ זיא סע .ןיילַא םיא רַאפ רָאנ יו ,שרעדנַא ןצימע רַאפ ןּפַאלק ָאד לָאז

 ארומ רעד ןופ טגלָאפרַאפ טרעוו רע .ןעועטַאד וצ ןיילַא ךיז יו ,ענַארפ יד םיא

 וצ טרעװ ץלַא סָאד -- םוטכייר ןייז ,טײקטמירַאב ןייז ,קילנ ןייז .טיוט ןרַאפ

 סָאװ שינעפעשַאב עדעי יו ,טכוז רע ןוא ,טיוט ןרַאפ ארומ רעד טָא ןופ טשינ

 טניפעג רע ןוא .ארומ רעקיזָאד רעד ןופ ןעיײרּפַאב וצ ךיז יו ,לטימ ַא ,ןבעל לי

 ַא רַאֿפ סָאװ רעבָא .ןשטנעמטימ םוצ עביל יד ,ךעלמענ ,לטימ םעד ךעלדנע

 וצ ידכ ץרַאה ןגייא ןייז טימ ןבָאה טזומעג יִאטסלָאט סע טָאה המחלמ ערעווש

 :רע טביירש יודיוו ןייז ןופ ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא ?ליפענ םעד טָא ןכיירגרעד

 טיײטשַאב ןשטנעמ ןופ קילג עתמא סאד זַא ,טסואוועג קידנעטש בָאה ךיא

 -שטנעמ עצנַאג יד ןבָאה ביל ןיא ,ערעדנַא ןבָאה ביל ןיא ,ןכש םעד ןבָאה ביל ןיא

 ךיא .עביל רעכעלקריוו ַא טימ טבילעג ןייֵלַא ךיז רָאנ ךיא בָאה ךָאד ןוא ,טייה

 ךיא לייוו ,ףיט ױזַא טסַאהעג בָאה ךיא .טסַאהעג ךיז בָאה ןוא טבילעג ךיז בָאה

 ."ךעלטּפַאשנדייל ױזַא טבילעגנ ךיז בָאה



 3 | | {ט פיר ש

 םוצ עביל עכעלריטַאנ א טליפענ טְלָאו יֵאְטְכלַאט ןעוו זַא ,ןייז ןעק סע
 טַאהעג קיטיינ טינרָאג ךעלקריוו רע טלָאװ ,עטקירדרעטנוא עלַא וצ ןוא קישזומ
 וז בעל סנַאמערָא םעד טימ ךיז ןסיגפיונוצ ןופ םינמיס עכעלרעסיוא עלַא יד

 וצ ידכ ,סיֹוא טזייו סע יװ ,ןָאט טזומענ רעּבָא סע טָאה רע .ןָאטענ סע טָאה רע
 טימ .עביל-ןגוא רעכעלטפאשנדייל רענעגייא ןייז ןופ ,ןייֵלַא ךיז ןופ דיז ןצישַאב
 בעל ןצנַאנ ןייז טפמעקעג טָאה רע רעכלעוו

 -ַאב טינ לָאמ ןייק רָאג יז טָאה רע סָאוו ,זיא ןופרעד עידענַארט יד רָאנ
 עצנַאג יד ןזיוועגסיֹורַא טשרע ךיז טָאה גנונעקיײלרַאפ-ןיילַא ןייז ןיא זַא ,םפמעק
 תושרד עקידנעמַאלפ ענייז עלַא ןופ .עבילטסבלעז ןייז ןֹופ טייקכעלטפַאשנדייל
 טאה םָאװ ,יִאטסלָאט רעד טנײשענסױרַא טשרע טָאה ןשטנעמטימ םֹוצ עביל ןופ
 - | | .מאהעג ביל קרַאטש ךיז

 ,ןיג רעבָא ? ײרעטירקַאּפיה ןיא רשפא ןעיאטסלָאט רימ ןקידלושַאב ? סָאװ
 טכאמענ טשרע םיא טָאה ןבעל יינ ןייז זַא ,ןטלַאהַאברַאפ טינ טָאה יַאטסלָאט
 רעדָא :עדייב יד ןופ סנייא ןענַאטשעגרָאפ םיא זיא םע .ןבעל סָאד ךעלנעמ
 ןעזענסיוא םיא טָאה טריפענ טָאה רע יה ,ןבעל ַאזַא לייו ,דרָאמטסכבלעז ןיינַאב
 ענייז רַאפ ןבעל לָאז רע רעדָא ,טנורנּפָא םוצ טריפ ןוא זאלקעװצ ,טסוּפ ןייז וצ
 ןופ לָאז ,טקיניײּפעג דימת םיא טָאה סָאװ ,טיוט ןרַאפ ארומ יד ןוא ,זשטנעמטימ
 {פורֹנָא סָאד ןעמ ןעק .עטייווצ סָאד ןבילקעגסיוא טָאה רע ןוא א .ןדניוושרַאפ םיא
 ,טניימעג טָאה יִאטסלָאט ביוא .טינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ? ננורעפּפָאפיוא-טסבלעז
 ,טַאהעג ביל רעקינייו רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ עטצעל ענייז ןיא ךיז טָאה רע זַא
 רעבָא ,תועט ןסיורג ַא טכַאמעג רע טָאה ,ןרָאי עקידרעירפ עלַא ענייז ןיא יו
 ייב זיא סע זַא ,טסואוועג טָאה רע .טרַאנענּפָא טינ ךיז טָאה רע זַא ,ןעניימ רימ
 ןיולב טָאה סָאװ ,עביל-ןנייא עכעלטפַאשנדייל עקרַאטש רעקיבלעז יד ןֵלַא םיא
 ,עביל-!שטנעמ ןופ םערָאפ יד ,םערָאפ ערענעש ַא ,םערָאפ ערעכעה ַא ןעמונעגנַא
 בילוצ ליפ ױזַא ןעוועג טינ זיא ,טריפענ טָאה רע סָאװ ,ףמַאקסנבעל רעצנַאנ ןייו
 עביפ יד .ענעגייא ענייז בילוצ עקַאמ טּפיוהרעביא יז ,ערעדנַא ןופ ןדייל יד
 ךַאז ַא רעכיג רָאנ ,ליפעג ןופ ,ןצרַאה ןופ ךַאז ַא םיא ייב ןעוועג טינ זיא ןכש םוצ
 -רעד ערעטיב ןוא ןרָאי עטסיוו ןופ ייר רעגנַאל ַא ךָאנ טשרע ,לכש ןופ ,ּפָאק ןופ
 ןעוו ,ךעלקילג ןיילַא ןייז טינ ןעק ןעמ זַא ,וצרעד ןעמוקעג רע זיא ןעגנורַאפ
 ןעוו ,ןייגנייא טינ ןעק ךיז וצ עביל יד זַא ;קילנמוא ליפ ױזַא ָאד זיא ריד םורַא
 ,אי .ןשטנעמטימ םוצ עביל רעד ךרוד טרעטיילעג ןוא טצנַאגרעד םינ םרעוו יז
 ןעוו טלָאמעד טסיאָאנע רעטסערג ןוא רעטסכעה רעד ןעוועג טשרע זיא יַאטסלָאט
 -ךייל ןייֵז ןיא טפמעקַאב ךיז טָאה רע זַא ,טניימעג ןיוש ןבָאה טלעוװו יד ןוא רע
 עטצעל יד ןיא סָאװ ,סָאד רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד .ךיז וצ עביל רעכעלטּפַאש
 זַא ,קרַאטש ױזַא ןעווענ םזיאָאנע ןייז זיא ןבעל ןייז ןופ רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ
 םזיאַאנע ןייז תעב ,םזיאורטלַא ןיא ,ץַאזננעק ןייז ןיא טלדנאווענמוא ךיז טָאה רע
 זופ טלעהַאב טינ ,רערעטצניפ ַא ,רעלָאמש ַא ןעוועג זיא ןרָאי עקידרעירפ יד ןופ
 .קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ ןלַארטש יד
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 םיִאטסלָאט ןיא טנעמ ָאמ -עטסשינַארט רעד ןוא ,טנעמָאמ רעטייווצ דעד

 סָאװ ,םיאיבנ עלַא ןֹופ .טײקמַאזנייא עכעלקערש ןייז זיא ,ןבעל וו | - אה

 זיא ,טייחשטנעמ רעד רַאפ הדושב ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,יד עלַא ןופ ,טבעלעג
 ןעוועג ןיא סע יװ ,ןיילַא ולא ָאסבַא ױזַא ןעוועג טינ םענייז ןבעל םייב רענייק

 טרַא םעיינ ןייז ןקידיירּפ ןביוהעגנָא טָאה יִאטסלָאט ןעוו ,בייהנָא ןיא ,יִאטסלָאט

 ..טגלָאפעגכַאנ םיא ןבָאה סָאװ ,ןטסאיזטנע עקינייא ןענופעג ךיז ןבָאה ,ןבעל

 -עג טינ ייז ןופ זיא ךוד ןייק ?רענַאיַאטסלָאט יד ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ רעבָא

 -סלָאט רעקיצנייא רעד ןיא ןבעל ןייז ןופ ףוס םוצ זַא ,ןנָאז ןעק ןעמ ןוא .ןבילב

 רעד ןיא טינ רענייק רעטייוו ,ןיילַא יֵאטסלָאט ןעוועג טבעלעג טָאה סָאװ ,רעיאט

 ,רמערפ ןבילבעג ןענייז עטסרעייט ןוא עטסטנעָאנ ענייז וליפא ,טלעוו רעצנַאג

 . טינ סָאד גולק וצ ןעוועג ןיא יָאטסלָאט ןוא .ערעל ןייז וצ ךעלדנייפ טינ ביוא

 טינ ירכ ,המשנ עקידנליפ וצ ַא טַאהעג טָאה רע ;ןעז וצ טינ ןוא ןקרעמַאב וצ

 זיא רע םַאזגייבמוא יו ,טפעפ יו ,ךָאד ןוא ,ץרעמש ןרעטיב םעד טָא ןליפ וצ

 ווער יד ןופ ייס ,ןעמעלַא ןופ ןענַאטשרַאפסימ ,ןרָאי עֶלַא יד טָא ןענַאטשעג

 רָאה ַא ףיוא טָאה רע ! ערענָאיצקַאער יד ןופ ייס ןוא ןבעל ןיא תוחוכ ערענָאיצופ
 : ! ןעוועג ןיא סָאד זיר ַא רַאפ סָאװ .געוו םענעבילקעגסיוא ןייז ןופ טכײװענּפָא םינ
 עלַא רעטנוא טייקנבעגרעביא יד ,טײקכעלסימָארּפמַאקמוא יד טָא ,טייקטסעפ יד טָא

 יטוא םיא טכַאמ םָאר ,תמא רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,םעד וצ ןדנעטשמוא

 .עטסנביוהרעד סאד ךיוא זיא ןבעל ןייז ןיא עטסשינַארט סָאד דָארג ! ךעלברעטשי
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 ,"סזילַאיצַאס ןכעלטיהיירפ ןשירײ ןופ ןרָאי עטשרע, ךוב ןפ)

  ,8זײז 193'995( 

 טיוט סטַאטשלעדע סָאװ רַאפ רָאלק טינ גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ ןיא רימ

 ןיא רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט ףיוא קורדנייא ןקידלַאװעג ַאזַא טכַאמעג טָאה

 רעדָא ,גנוי ױזַא ןברָאטשעג ןיא רע סָאװ רַאפרעד ןעוועג סָאד זיא יצ ;ןָאדנַאל

 וצ טסַאּפענוצ ױזַא ןעוועג ןענייז ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ענייז סָאװ רַאפרעד

 -נליפ-קרַאטש רעבָא עכַאפנייא ץנַאנ יד ןופ ןעקנעד ןוא ןליפ ןקידסלָאמעד םעד

 ייז ןיא טַאטשלעדע לייוו ,רַאפרעד ןעוועג סע זיא ,רעדָא .סעקינשַאּפערָאה עקיד

 ,ךעלנעזרעפ טנעקעג טינ םיא ןבָאה ייז ;ןטפירש ענייז ןופ זיולב טנַאקַאב ןעוועג

 יו ,ןשטנעמ ןרעדנַא ץנַאג ַא טלָאמענסיוא עיזַאטנַאפ רעייז ןיא ךיז ןבָאה ייז ןוא

 .טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעוועג זיא רע

 טַאטשלעדע זַא ,ןרעו טשטייטענסיוא טינ עניימ הרעשה עטצעל יד אז
 יו ,םיא טימ טפַאשטנַאקַאב רערעטנענ ַא ךרוד טיײטַאב ןייז ןיא ןריולרַאפ טלָאוװ

 סטַאטשלעדע :טרעקרַאפ טקנוּפ ,ןשטנעמ ךס ַא רָאנ טימ לַאפ רעד רעדייל ,זיא סָאד

 טַאהעג טָאה סָאװ ןדעי ףיוא קורדנייא ןפיט ַא טכַאמעג טָאה גנוניישרעד עצנַאג

 ןיא סעשיטעננַאמ סָאװטע ןעוועג זןיא סע ,םיא טימ ןרעוו וצ טנַאקַאב היכז יד

 טימ ,רע .ךיז וצ ןניוצעגוצ ךיילנ םענייא ןדעי טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז

 טכַאמעג ךייא טָאה ,גנוטלַאה רעצנַאנ ןייז טימ ןוא ןעזסיוא ןקיטרעוװקרעמ ןייז

 טניימ ,סױרַא טגָאז רֶע סָאװ טרָאװ סעדעי זַא ,טסנרע טולָאסבַא זיא רע זַא ,ןליפ

 ,רעטכעלפ-ןעמַארג רעכעלנייוועג ןייק טינ ןיא רע זַא ;ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ סע רע

 טָאה גנוניישרעד ןייז ,ץרוק .טרָאוו ןופ ןעניז ןכעלבעטשנכוב ןיא רעפמעק ַא רָאנ

 סעמעו ,ןשטנעמ א ךיז רַאפ טעז ריא זַא ,קורדנייא םעד טכַאמענ ךייא ףיוא

 -רַאה רעטסכעה ןוא רעטסנעש רעד ןיא ןענייז רעטרעוו עסיורג ןוא ןעגנולדנַא

 ןעזועגסיוא טפָא רע טָאה ,טנעקעג רעטנענ םיא ןבָאה סָאװ יד רַאפ ,תמא .עינאמ

 .רַאפ רעבָא ;דרע רעקידניז רעזדנוא ןופ טייוו וצ ,וויאַאנ-וצ ?סיב ַא ןיוש ןייז וצ
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 זיא -- רעמיורט ךעלקיטש ןעוועג ןענייז עֶלַא ןעוו --- טייצ רענעי ןופ ןסָאנעג יד

 רעמ ץֶלַא רַאפרעד םיא טָאה ןעמ .ןורפח רעסיור ונ ןייק ןעוװעג טינ דָארג סָאד

 טזומעג זייווכעלסיב טייקטנעָאנ יד םיא טָאה ןנעווטסעדנופ ,טצעשעג ןוא טכַאעג

 ,ןסָאנעג רעקרָאידוינ לייט ןופ ןניוא יד ןיא ךעלקידעכָא ?סיבַא ןכַאמ

 סענירטניא ענעדײשרַאפ ןעגנַאגעגנָא ןטייצ ענעי ןיא ןליפא ךָאד ןענייז

 ךס ַא ןַא ,ןייז ןָאק סע .טנכייצענסיוא סָאװטע טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןגעק

 טעברַאעג ןוא טרעגנוהעג שממ טָאה טַאטשלעדע רעד טָא יו ןסענרַאפ רָאנ ןבָאה

 -וצסיורַא ידכ ,טכַאנ ייב ייס ןוא גָאט ייב ייס ,ענייז תוחוכ עכַאווש עלַא טימ

 -מוא ערעווש יד רעטנוא ךעלטנכעוו-ךָאו ?עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד ןעננערב

 ַא טכַאמענ ךיז טָאה ,רָאטקַאדער ַא יו ,טַאטשלעדע זַא ,ןייז ןָאק סע .ןדנעטש

 ןזייוקירוצ טזומענ טָאה רע ןעגנופַאש סעמעוו ,יד ןשיווצ םיאנוש ל?סיב שּפיה

 רעד זַא ,ןייז טלָאמעג רעייז סע ןָאק רַאפרעד .רעייפ ןפיוא טניוטעג ןבָאה ייז לייוו

 בנא ,קורדנייא ןפיט ַאזַא טכַאמעג טינ ןסָאנעג רעקרָאידינ יד ףיֹוא טָאה טיוט

 ןיא טַאטשלעדע ןַא ,טפואוועג גנַאל ןיוש ןעמ טָאה קרָאידוינ ןיא זַא ,ןייז ןָאק

 טיוט ןייז ןוא ,טייהקנַארק רעשירַאטעלַארּפ רעד ךרוד טיוט םוצ טלייטרוארַאּפ

 ןופ ץילב ַא יו ןפָארטענ טינ טָאה רע .גנולצולּפ ייז רַאפ ןעמוקעג טינ זיא

 | ,למיה ןרעטיול
 ץלַא ןופ .ןפָאנעג רענַאדנַאל יד טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא רעבָא ױזַא טינ = |

 םיא ייז ןכָאה םיא ןנעװ ןוא םיא ןופ טנעיילעג ןוא טרעהעג ןבָאה ייז סָאװ

 ,גנונעװַאב רעזדנוא ןיא איכנ םעד רַאפ ,ןקילייה ַא רַאפ ךעלבעטשכוב ןטלַאהעג
 , / ייז ,ָאי .זיא רע קנַארק טסנרע יװ טַאהעג גנונַא עּפַאנק ַא ךיוא ןבָאה ייז
 רעבָא ;רעװנעד ןיא רע ןיא רַאפרעד זַא ןוא ,קיטכיזדניווש ןיא רע זַא ,טסואוועג

 ןבָאה -- םערָאװ .ןרעו טנוזעג קירוצ ךָאנ ןָאק רע זַא ,טרַאװרעד ןבָאה ייז

 ןייז ךָאד טלָאװ ,זָאלסגנונּפָאה ױזַא ןעוועג טלָאװ לַאפ ןייז ןעוו --- טנכערעג ייז

 וצרעד .זָאלניז ,זָאלסגנונפָאה ןצנַאנ ןיא ןעוועג רעוונעד רַאפ קרָאידוינ ןזָאלרַאפ
 ןבָאה רימ רעדייא ךָאו ַא ,ָאי .טּפָא ןבירשעג "דניירפ רעטעברַא, ןיא רע טָאה

 סנייא "דניירפ רעטעברַא , ןיא ןענישרעד זיא ,טיוט ןייז ןופ הרושב יד ןגָארקעג

 רענַאדנָאל יד רַאפ ןעוועג רעבירעד זיא טיוט ןייז ,רעדיל עקיטכערּפ ענייז ןופ
 -עיורט רעד ןֹופ קורדנייא רעד ןיא רַאפרעד ןוא ,טרַאװרעדמוא סעּפע ןסָאנעג

 ,רעקרַאטש ןעוועג הרושב רעקיר

 יד רימ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעװעג טציא טלָאװ סָאד יו ,ךָאנ קנעדעג ךיא
 -טירטס רענרעב ןופ סערדַא ןפיוא טקישעגוצ רימ טָאה ווָאלעּפָאק סָאװ ,םַארגעלעג

 םעד ךָאנ טעב-ןקנַארק ןפיוא ןגעלעג ןיב ךיא ואוו ,םייח ןיימ ןיא טכַארבעג ,בולק

 בָאה ךיא יו לענש ױזַא ,ּפָאק ןיא ךָאל יד ןגָארקעג הרבח ןֹופ בָאה ךיא יו

 ךיא ןַא ,ןרָאװעג טלסייר טטענפיוא יֹוזַא ךיא ןיב הרושב עכעלקערש יד ןנָארקעג

 ןופ ןביוהעגפיוא ךיז בָאה ,טײקפַאלש רענענייא ןיימ ןיא ןסעגרַאפ רָאנ בָאה

 ןיא קעװַא ּפָאק ןטרישזַאדנַאברַאפ ַא טימ ןוא ןָאטעגנָא ךיז זיא סע יוװ ,טעב

 רעד ןעוו טשרע ןוא ,רעמונ-רעיורט םעד ןכַאמ וצ קיטרַאפ ידכ ,עיצקַאדער רעד



 ליפיוו טליפרעד ךיא בָאה טנעה עניימ ןופ סיורַא ןיא "דניירפ--עטעברַא , רעמונ

 ןעו ,רעסעּפש געט ייווצ טימ זַא ,זיא טקַאפ רעד .טסָאקעג רימ טָאה רע טנוזעג

 טנַאקעג םיוק ךיא טָאה ,גניטימ-לַאירָאמעמ רעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןיא סע

 ,ןלעטשּפָא ,דּפסה ןופ ןטימ ןיא ,טזומעג ךיז בָאה ןוא ,סיפ עניימ ףיוא ןייטש

 ןגעוו ןגָאז וצ טליפעג ןוא טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא ןקידנע טשרע ךָאנרעד ןוא

 "יצירפ םעד ךרוד ןטילעג טָאה גנוגעװַאב רעזדנוא סָאװ ,טסולרַאפ ןסיורג םעד

 .טַאטשלעדע עסָאנעג ןופ טיוט ןקיט

 -נולעג עניימ ןופ ןעוועג טינ דָארג זיא עדער ןיימ זַא ,ןגָאז רעבָא ליוו ךיא

 קורדסיוא ןבעג וצ חוכ ןקיטיינ םעד טָאהעג טינ טושּפ בָאה ךיא .סעדער ענעג

 ןייז לָאז גנולמַאזרַאפ יד זַא ,טרעטשעג טינ טָאה סָאד רעבָא .ןליפעג עניימ וצ

 ,טַאהעג ןעוו ןבָאה רימ סָאו ,עטסלופפקורדנייא יד

 ןיא ריס סָאװ ,ןכַאז עטסקיטרעװקרעמ יד ןופ ענייא טריסַאּפ טָאה סע

 ָאד יז לֶאז ךיא יאדכ ןיא סע .גנונעװַאב רעזדנוא ןיא ןכַאמוצטימ ןעמוקעגסיוא

 | :ןלייצרעד

 ,ךַאֿפ ןופ רעלָאטס ַא ,גרעבנייטש ַא רענייא ןעוועג זיא ןסָאנעג יד ןשיווצ

 .טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,ןסָאנעג עטסליטש ןוא עטסנבענעגרעביא יד ןופ רענייא

 ,עיסוקסיד זיא סע רעכלעוו ןיא טרָאװ ַא ןעמונעג טינ ּלָאמ ןייק רע טָאה רָאנ טינ

 -טפעשעג ַא ףיוא וליפא ,םיא ןופ טרָאװ ַא טרעהעג טָאה ןעמ ןעוו ןטלעז רָאנ

 -רעוװ ייווצ ןייק ןָאק שטנעמ רעד זַא ,טנכערעג עלַא ןבָאה רימ זַא ,ױזַא ,גניטימ

 סנעמעלַא רעזדנוא רָאפ ךיז טלעטש טנייה .ךעלטנפע ןדײרפױרַא טינ רעט

 ףיוא ןייגפיורַא גרעבנייטש ןקיבלעז םעד ןעזעג רימ ןבָאה גנולצולּפ ןעוו ,ןעניוטש

 ךָאנרעד ןוא ,"האווצ , סטַאטשלעדע קידנרימַאלקעד טשרעוצ ,םרָאפטַאלּפ רעד

 םייטַאב ַא רַאפ סָאװ ,רעטרעוו עטסכַאפנייא יד ןיא ןלייצרעד ןוא ןדייר קידנבייהנָא

 טָאה רע ,ןבעל-רעטעברַא ןעיורג ןייז םיא רַאפ טַאהעג טָאה ןּפַאש סטאטשלעדע

 םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןגיוא ענייז ןופ ןסָאנעג ךיז ןבָאה ןרערט ןוא טדערעג

 .טנייוװעגרעדנַאנופ ךיז גנולמַאזרַאפ עצנַאג יד טָאה

 עשידיי רענָאדנַאפ יד ףיוא טכַאמענ טיוט סטַאטשלעדע טָאה םשור ַאזַא

 קרַאטש ַא וצ טריזינַאװלַאג יינ'ס ףיוא רָאנ טָאה טיוט טַאטשלעדע .רעטעברַא

 .ןסָאנעג ךס ַא רָאנ טייקיטעט ןוא ןבעכ
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 ,טיג לפייוצ םוש ןייק רָאנ זיא סע רעבָא ,סע ןסייוו עלַא טינ זַא ,ךעלגעמ

 ,רערעדנַא ןייק טינ ןעוועג זיא םזיכרַאנַא ןשידיי םעד ןופ רעטָאפ רעתמא רעד זַא

 רעקיצכַא יד ןופ ןטנַארגימיא עשידיי יד סע ןבָאה ליומ ןייז ןופ .טסָאמ ןָאשזד יו

 לָאמ ןטשרע םוצ עקירעמַא ןיא ןוא דנַאלננע ןיא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןֹופ ןרָאי

 ,יד ןעװעג סע ןענייז ןעלקיטרַא ענייז ,ערעל דעשיטסיכרַאנַא רעד ןגעוו טרעהעג

 טשרע .,ןעקנעד ןשיטסיכרַאנַא םוצ טנערעגנָא זדנוא ןופ לָאצ עשּפיה ַא ןבָאה סָאװ

 -ַָארק טסיכרַאנַא םעד ןופ טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה רעטעפש רָאי עכעלטע ןיא

 -נַארגימיא עשיריי יד ןופ רעבָא יבר רעטשרע רעד ;עדעדנַא יד ןוא וילקער ,ןיקטָאּפ

 רעשידיי רעד טָאה רַאפרעד ןוא ;טסָאמ ןָאשזד יו ,רערעדנַא ןייק טינ ןעוועג זיא ןט

 -טנגייא ןעוועג ןיא סָאװ ,סָאװטע ןרָאי ךס ַא ןופ ךשמב ןגָארטעג םזיכרַאנַא

 .ןייֵלַא ןטסָאמ ךעל

 -ַאב רעקידרעייפ ַא ,לעבער ַא ןעוועג ערעדנַא עֶלַא ןופ רעמ ןיא טסָאמ ןוא
 י- יװ ,טרַאעג קינייו ץנַאג טָאה םיא .ננונעדרַא רעקיטציא רעד ןופ רעפמעק

 'וצסיוא ימ יד ןעמונעג ךיז םיוק טָאה רע ןַא ,ןביילג רימ ;ןייז טעוװו טפנוקוצ

 2 כרַאנַא רעקיטפנוקוצ רעד ןופ ,דליב רָאלק ַא ,דליב ַא ןיילַא ךיז רַאפ ןלָאט
 ױקטָארנ לוָאַּפ טימ גרובסטיּפ ןיא עטַאבעד ןייז ןיא ןיוש .טפַאשלעזעג רעשיט

 ןייז ;?רעייא עטניילעג-טינ, יד ןגעו טינ ךיז טגרָאז רע זַא ,טרעלקרעד רע טָאה

 ןיא ליטס רעקידנצנעלנ ןייז ןוא טייקידוװעדערַאב רעסיורג ןייז ןופ טפַארק עצנַאג

 ,גננונעדרא רעקיטציא רעד טימ ףמַאק םעד ףיוא טדנעוורַאפ רע טָאה ןביירש
 ,סעטקַארטסבַא סָאװטע ןעוועג טינ גנונעדרָא עקיזָאד יד זיא םיא רַאפ ןֹוא

 -נָאק ראג ץנַאג ןעוועג יז ןיא םיא רַאפ .ןטפול רעד ןיא טבעוװש סָאװ ,סָאװטע

 ענעי ןוא יד ןיא ;טייקכעלנעזרעּפ רענעי רעדָא רעד ןיא טריציפינָאזרעּפ ,סעטערק

 ןיא ,רעלדניװש-סטָאג ענעי ןוא יד ןיא ,ןענַאריט ענעי ןוא יד ןיא ;רעטייבסיוא

 ןובשח םעד ףיֹוא ןסוסקול ײלרעלַא ןיא ןבעל סָאװ ,סענַאטַאלרַאש ענעי ןוא יד
 טָאה רע סָאװ ,ףמַאק רעד זיא רעבירעד .טייקדנילב ןוא עצַארּפ סקלָאפ םעד ןופ

 ד

 -ָאעט א ןופ יו ,רעטקַארַאכ ןכעלנעזרעּפ ַא ןופ רעמ ןגָארטענ ןעוועג ,טריפעגנָא
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 רעצנַאנ ןייז טימ רע טָאה ,דנַאלסור ןיא םזירַאצ םעד קידנפיידננָא .ןשיטער

 -רָאֹפ ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ יד ןפירגעגנָא טפַארק רעשיריטַאס

 רע טָאה ,דנַאלשטייד ןיא עיצוטיטסנַאק יד קידנפיירגנָא ;םזירַאצ םעד טלעטשעג

 ןייז ןיא רַאפרעד ןוא ;רעטלַאהפיוא עריא ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ןפירנעגנָא

 ןנעק טפמעקעג טינ טָאה רע ?ייו ,רערעטיב ןוא רעקידרעיופ ןיִלַא ןעוועג ףמַאק

 ןיפ ןשטנעמ עקידעבעל ןגעק רָאנ ,ןעעדיא ןוא ןפירגַאב עשירָאטסיה עסיוועג

 ןייז ןופ עזַאפ רעדעי טימס טסַאהענ ךעלקריוו טָאה רע ןעמעוו ,טולב ןוא שיילפ

 עקי דלַאװעג יד טליפעג ,סנקור ערעייז ףיוא ,ךעלנעזרעּפ ןבָאה סָאו ןוא ,המשנ

 .רעדעפ רעקיטפינג ךיוא ןוא רעקיציּפש ןייז ןוא גנוצ רעפרַאש ןייז ןופ ּפעלק

 עקירדרעטנוא ןֹוא רעבָאהטכַאמ יד ףיוא סעקַאטַא עכעלטפַאשנדייל ענייז

 אה ןעמ זַא ,לַאנ טימ לופ יױזַא ןעוועג ןענייז טייחיירפ ןוא טייחשטנעמ רעד ןופ

 יד טָא וצ האנש עכעלנעזרעּפ ןעוועג םיא ייב רעמ זיא סע זַא ,ןעניימ טנַאקענ

 טיײטשרַאפ סע ,רעבָא ,יירענייזטולב ןוא טפַאשטכענק ֹוצ סַאה רעד יוװ ,ןשטנעמ

 .סַאה ןכעלנעזרעּפ ןופ דייר ןייק ןייז טנָאקעג טינרָאנ טָאה לַאפ ןייז ןיא זַא ,ךיז

 טָאה סָאו ,נגנוקירדרעטנוא וצ סַָאה רעזָאלצענערג רעד ןעוועג ךעלקריוו זיא סע

 ןיא רַאפרעד ןוא .ךעלנעזרעּפ ױזַא רעקירד-עטנוא יד ןנעק ףמַאק ןייז טכַאמענ

 רע ויא רַאפרעד ;גנוקריוו רעקרַאטש ַאזַא ןופ ןעוועג סָאה ןופ עדנַאגַאּפָארּפ ןייז

 ןופ ןלעבער ערדעדנַא עלַא יוװ ,ןרָאװעג טנלָאפרַאפ רעמ ךָאנ ןוא טסַאהרַאפ רעמ
 ,טייצ ןייז

 ןעיצוצ ךיז וצ טזומעג טָאה עדנַאנַאּפָארּפ טרַא ַאזַא זַא ,רָאלק ןיא סע

 ןעמעלַא ,ןרעדָא ערעייז ןיא טולב טיור סָאװטע טַאהעג רָאנ ןבָאה סָאװ ,ןעמעלַא

 טעװועטַארעג סָאװ רָאנ ךיז ןנָאה סָאו רעצרעה עקידנליפ עכעלטפַאשנדייל טימ

 טקריוועג עדנַאנַאּפָארּפ טרַא ןייז סָאה רַאפרעד ןוא ,םזיטָאּפכעד ןשיסור םעד ןופ

 .ןייטש ןסייה ַא ףיוא רעסַאװ יו ,ןטנַארנימיא עשידיישיסור ךס ַא רָאנ ףיוא

 ןרָאצ ,ןכעלקערש ןייז ,רעייפ ןייז ,סַאה ןייז ךיז ןיא ןגיוזעגניירַא טושּפ ןבָאה ייז

 .ןבעל עכעלשטנעמ סָאד טעדנעש ןוא טערט סָאװ ץֵלַא ןנעק

 טָאה רע ןכלעוו ךרוד ןבעל ךעלנעזרעּפ סטסָאמ ןעוועג סע זיא םעד ןיוחַא |
 | .ןעמעלַא זדנוא ףיוא רעביוצ ןקידלַאװעג ַא טביאעגסיוא

 ,קילג ךעלנעזרעּפ .ןטסילַאעדיא עקרַאטש ןעוועג טלָאמעד עֶלַא ןענייז רימ
 סָאװ .ןגיוא ערעזדנוא ןיא דניז ַא יו טעמכ ןעוועגנ זיא ןייזליואוו רעכעלנעזרעּפ

 ?ןדייפ ליפ יױזַא טימ ?ופ זיא טלעוו יד ןעוו ,וצרעד רימ ןבָאה טכער ַא רַאפ

 טכַאמעג טיונ יד ןיא ,עטסרעמ יד ייב רשפא ןוא ,זדנוא ןופ רעבָא ערעדנַא ייב

 לייו ,ןטסילַאעדיא עכלעזַא עלַא ןעוועג רשפא ןענייז רימ .טננוט ַא וצ ןרָאװעג

 םזילַאעדיא רעד רעבָא זיא ןטסָאמ ייב .טַאהעג טינ הרירב רעדנַא ןייק ןבָאה רימ
 ןבָאה ריס .טולב ןוא שיילפ ןייז ןיא ןעוועג זיא רע ;םיא ןופ לייט ַא ןעוועג

 ןייז ןופ לּפַאטש ןטסכעה םעד ףיוא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טנעקַאב םיא טימ ךיז

 -נעעג ענייז עגַאל יד-טָא טָאה עטסדנימ סָאד ףיוא טינ ךָאד ןוא ,טעטירַאלוּפָאּפ

 -מערַא עשינָארכ -- ןבעל טרַא ןייז ןוא .עקירעביא עלַא יד וצ ךיז ןטלַאה ןייז טרעד
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 ןַאד ןליפא ,רעטיילנַאב-סנבעל רעקידנעטש ןייז ןעוועג ןיא סָאד ,רעגנוה ,ָאי ,טייק
 יד ,סעקנימ אנעלעה טימ ָאד טַארייהעג ןרָאי ערעטעּפש יד יא טָאה רע ןעוו
 טייקמערָא ןיא ,רעדניק ייווצ ןרָאבעג םיא טָאה סָאװ ,טסָאמ אנעלעה עקיטציא
 .ןרעמיצ רָאּפ ענייז ןיא ןירָאטַאקָאל עקיצנייא יד ןעוועג

 ."דנעבַאהליואו, ןרעוו ֹוצ ןטסָאמ רַאפ ןעוועג סע טלָאװ טכייל יו ןֹוא
 .ןסיוועג ןייז טימ ןעמירקרַאפ סָאװטע םעד בילוצ טפרַאדעג טינ וליפא טָאה רע

 ןוא ןעננוטייצ ענעדיישרַאפ רַאפ ןביירש וצ ןנַאלשרָאפ ליפ ױזַא טַאהעג טָאה רע

 טיג לָאמ ןייק ,לָאמ ןייק סע טָאה רע רעבָא ,רַארָאנָאה ןשּפיה רעייז ַא רַאפ אקווד

 סָאװ ,טסירָאניר רעתמא ןַא ןעוועג טכיזניה רעד טָא ןיא ןיא רע .ןעמונעגנָא

 ןעּפ ןייז טימ ןפלעה טעװ ,טריטסיזקע סָאװ ץלַא ןֹופ דניירפ רעד ,רע ,טסייה
 אנוש ַא ,ןעעדיא ענייז וצ אנוש ַא זיא סָאװ ,טפירשטייצ ַא ןופ עיצַאלוקריצ רעד
 !טַאררַאפ ךָאד זיא סָאד !סַאלק-רעטעברַא םעד

 רעבָא ,םיֹוק סע ןעייטשרַאפ רימ זַא ,קעװַא טייוו ױזַא רימ ןענייז טציא

 ,ןעלדנַאה ֹוצ יױזַא ענַאל רעד ןיא ןעוועג ןענייז עֶלַא טינ ביוא ,טייצ דענעי וצ

 ןגיוצעג רע טָאה ,רַאפרעד ןֹוא ,ןצעש וצ יו טסואוועג ,תוחּפה לכל ,סע רימ ןבָאה -

 ,טייהיירפ רַאפ זָאלטסבלעז ןנַאלשעג ןבָאה סָאװ ,רעצרעה עלַא ךיז וצ

 ןייז קירוצ ראי סקעז טימ טרעייפעג קרָאירינ ןיא ָאד ןבָאה רימ ןעוו

 ידכ ,טַאקָארּפ ףיוא קָאר ַא ןנירק טזומעג רע טָאה ,גָאטסטרובעג ןסירָאיקיצכעז

 ,קירוצ רָאי סקעז טימ ,ךייא טקרעמ .גנולמַאזרַאפ רענעי וצ ןעניישרעד ןענעק וצ

 -ַאב יוזא ןיוש ןעוועג ןענייז ןטסילַאיצַאס עקידנעבעגנָאט עניה עטסיימ יד ןעוו

 רעד ןיא ןקיצנייא ןייק טינ ךעלקריוו רימ ןענעק טכיזניה רעד טָא ןיא שיטַאבעל

 -נעמרַאֿפ ןרעוו ןענעק ֹוצ טייקכעלנעמ ןוא טייקיאעפ ןייז ןופ ,גנוגעוַאב

 ןָאשזד רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד יוװ ,טייקמערָא ןייז וצ יירטעג ױזַא ןביילב וצ ,ךעל

 סימָארּפמָאק ַא ןכַאמ ֹוצ ןופ רָאג טכַארטעג טינ טונימ ןייא ףיוא טָאה סָאװ ,טסָאמ

 .ננונעדרָא רעקיטציא רעד טימ

 ,ןקרעמ וצ ןביוהעגנָא ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה רע ןעו טלָאמעד וליפא
 סָאװ ףיוא ,סָאד טכיירגרעד טינ טייוו ,טייוו טָאה טעברַאסנבעל עסיורג ןייז יו

 ןצנַאג ןייז וצ ןוא ,ךיז וצ יירט ןבילבעג רע זיא טלָאמעד ךיוא ,טפָאהעג טָאה רע

 .ןבעל ןקידרעירפ

 ךַאז ןייק .טכיזניה רעד טָא ןיא טסימיטּפָא רענערָאבעג ַא ןעוועג ןזיא רע

 טָאה רע ,םזימיסעּפ טרָאו סָאד טסַאהעג טָאה רע ;טקיטומטנַא טינ םיא טָאה

 ןענייז ןוא ?ןסקיב יד, ןפרָאװעגקעװַא ןבָאה סָאו ,עקיטומכַאװש יד טסַאהעג

 ןברַאטש ןוא ןבעל וצ ןעוװועג ןיא עיציבמַא עטסערג ןייז ,ךעלדירפ ןרָאװעג

 ןייז ןיא ןברָאטשעג טינ זיא רע .טכיירגרעד ךיוא רע טָאה סָאד ןוא ,קידנפמעק

 ףיוא דמערפ רעד ןיא ץעגרע רָאנ ,רעדניק ןוא יורפ ןייז ןופ םלגנירעגמורַא ,טעב

 ןסידעגסױרַא ,טיוט רעקיטייצירפ דעד ,טיוט רעד טָאה רוט-עיצַאטיגַא ןטצעל ןייז

 | .טנעה ענייז ןופ ןּפָאװ יד טשרע

 פפמעטש ריא טניילעגפיורַא סע טָאה טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש עקיורג יד םָא



 401 | { ט פיר ש

 םזיכרַאנַא ןשטייד ןוא ןשידיי םעד ןופ עזַאפ-סגנולקיװטנַא רעטשרע רער ףיוא

 קורדקיוא רעד ץֶלַא ןופ רעמ ןעוועג םויכרַאנַא רעקידטסלָאמעד .רעד זיא רַאפרעד

 גנונעדרָא רעקיטציא רעצנַאנג רעד ןנעק סָאה ןקידנעילג ַא ,טסייג ןשילעבער ַא ןופ

 זיא סע .םַאנסיוא ןטסדנימ םעד טכַאמענ טינ ןבָאה סָאװ ,רעגערט עריא עֶלַא ןוא

 ןיא ץֵלֲא רָאנ ,רעסעב ,רעגרע ערעדנַא ןַא ןוא ,טכעלש ךאז ןייא ןעוועג טינ

 סָאד ,לצרָאו ןטימ ןרעוו ןסירעגפױרַא ןופ ץלַא ןוא ,טליופרַאפ ,טכעלש ןעוועג

 .ןרָאי עטשרע יד ןופ ?ָאדערק , רעשיטסיכרַאנַא רעד ןעוועג זיא

 ,ןצרַאה ןיא ןוא ןּפיל יד ףיוא ?ָאדערק , םעד טימ ןברָאטשעג זיא טסָאמ 'נעג

 עֶלַא טימ ןריסַאּפ טנעקעג טינ טָאה ןוא טריסַאּפ סע טָאה ױזַא טינ רעבָא

 -עג ןענייז ייז לייו ,םעד כילוצ יױזַא טינ סָאד ןוא .םירבכח ןוא םידימלת ענייז

 ,רע יו ,לַאירעטַאמ ןרענרע ליפ א ןופ ןוא רעקיטומכאוש ,רעכייוו ליפ ןעוו

 | .טנורג רעדנַא ץנַאג ַא כילוצ רָאנ

 רע יו דניקסקלָאפ ַא ,רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא קילנמוא סטסָאמ

 עטסיימ יד טָאה ןוא ,ןדָאב ןוא טנורג ןייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא זיא ,ןעוועג זיא

 רעד ןיב רעטשרע רעד ןופ זיא רע ואֹוו ,דנַאֿפ ַא ןיא ןעגנערברַאפ טזומעג ןרָאי

 ןעוועג זיא סָאװ ,רעּפרעק ןייז זיולב זיא סע .רעדמערפ ַא ןבילבעג טונימ רעטצעל

 ןיא ,דנַאלשטייד ןיא ןעוועג קידנעטש זיא ,טסייג ןייז ,המשנ ןייז .עקירעמַא ןיא
 -רַאפ ןפרַאש ןצנַאנ ןייז םימ זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ץַאלּפסטרובעג ןייז

 ךוב ַא ןבילבעג עקירעמַא ןופ ןבעל םעד ןיא ךס ַא ראג םיא רַאפ ןיא דנַאטש

 קעוַא זיא ןבעל סָאד זַא זצרער טריפעג טָאה סָאד .ןעלניז ןביז טיפ טעמתחרַאפ

 ,רעסיורג ַא .ןעניאור יד זשיו ווצ ןיילַא ןבילבעג זיא ,ןַאטיט רעד ,רע ןוא ,םיא ןופ

 ןיא ,קיִלבִנֶָא רעכעלרעדיוש ַאזַא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא רעקידנפיירגנָא ןַא

 םורֲא םיוא טצָארּפש סָאװ ,עטוג ,עיינ סאד ןעזעג טינ רע טָאה ץילַא וצ סַאה ןייז

 ךיז טייטשרַאפ .ןברָאדרַאפ יו ,טכעלש יוװ ,טמַאדרַאפ ענלונָא ץלַא טָאה ןוא ,םיא
 ןעייר יד זַא = ,רערעדנַא ןייק ןייז טנַאקעג טינרָאג טָאה טָאטלוזער רעד זַא

 .רערעטיש ןוא רערעטיש ץִלַא ןרעוו ןלָאז םיא םורַא

 ַ; טַאהעג טייצ ןייא וצ טָאה סָאװ ,"טייהיירפ , ןייז זַא ,טריסַאּפ טָאה סע ןוא

 ןוא רעמ ץלַא טָאה ,ךיײרסטלַאהניא רעייז ןעוועג זיא ןוא ,עיצַאלוקריצ עסיורג

 יז ןיא גנוטייצ רעסיורג ,רעקיטײזטכַא ןַא ןופ ..סולפנייא ריא ןרָאלרַאפ רעמ

 סיוא רעמ סָאד ןוא ,ןשטנעמ עכעלטע ןופ טנעיילעג ,לטעלב ןיילק ַא ןרָאװעג

 בילוצ יו ,םענעי רעדָא םעד ןגעוו ןגָאז טעו ?טפָאמ רעד , סָאװ ,טעטיזָאירוק

 עקיבלעז סָאד .ןעגנוניימ ערעייז טקירדענסיוא טָאה "טייהיירפ , יד לייוו ,םעד

 -ינַא ןייז ןבילבעג ןיא קרַאטש ןוא קידרעייפ .סעדער ענייז טימ ןעוועג ךיוא זיא

 ךיז ןבָאה ןדנעטשמוא יד רעבָא ,ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב עיצַאט

 טנָאקעג טינ סעדער 'יד ןבָאה ךיז ןיא ףָאטשדניצ ןצנַאנ רעייז טימ זַא ןטיבעג יױזַא

 | .ןרָאי עקידרעירפ יד ןופ גנוקריוו עקידלַאװעג יד ןבָאה דעמ

 רעד ,טסָאמ סָאװ רַאּפ ,ךַאזרוא יד ,זדנוא ךיז טכוד סע יװ ,זיא סָאד -|
 .ןרָאװעג ןסעגרַאפ ךיג ױזַא ןיא ,טקָאפ רעסיורנ



 עצְנַאנ יד זַא ,ןטּפױהַאב וצ קיטכיר טינ רעייז ןייז סע טעװ ךָאד ןוא
 -סנבעל עדעי יוװ ,םזיכרַאנַא רעד .ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג ןיא ןטסָאמ ןופ טעברַא

 ןדנילב ַא ןופ ץַאזטנורג ןטשרע ןייז ייב ןביילב טנָאקעג טינ טָאה ,ערעל עקיאעפ

 רעטייוו ןענעק וצ ידכ ,םיא ןופ ןעיײרדפַאב ךיז טזומעג טָאה רע ;פַאה ןשיטַאנַאפ

 .ןסַאמ ערעטיירב ןוא ערעטיירב ץלַא ןּפַאכמורַא ןענעק וצ ידכ ,ןבעל ןוא ןקריו

 יסָאמ םעד ןיא המינּפ לקיטש ַא ָאד זיא סע זַא ןזיװעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה סע

 סַאה רעד רָאנ ןוא ,טפַאלקשרַאפ טלעו יד טָאה עביל יד, זַא ,קנַאדעג ןשיט

 ,ןייֵלַא טסייג רעשילעבער רעד זַא ןזיוועגסיי רַא ךיז טָאה סע ."ןעיירפַאב יז טעוו

 רעייז ַא ןָא טייהשטנעמ יד ןעיײרפַאב ןיילַא טינ ךָאד ןעק ,זיא רע קיטכיוו יו

 "נָא ףרַאש יד ןופ ןוא טציא ןופ ןעלביא עקיטכיר יד ןופ ןייזטסואווַאב ןרָאלק-

 -ַאב ןזומ סָאװ ןגעוו ענעדיישרַאפ יד ןופ ןוא ,טפנוקוצ רעד רַאפ ןליצ עטנכייצעג

 ןוא ,טקַאפ ַא ךעלדנע ןרעוו ןענעק לָאז טייהיירפ ןכעלשטנעמ יד ידכ ןרעוו ןטָארט

 ןפלָאהעג קיטנָאק רעכיז טָאה ,םזיכרַאנַא ןופ עלעגיוו םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ טסָאמ

 ַא וצ ןעמוק וצ טרעטשענ םיא טָאה סע סָאװ ;גנולקיװטנַא רערעטעּפש רעד טָא

 ,זיא גנולקיװטנַא רערעטייוו רעד רַאפ טייקידנעווטיונ רעד ןופ ןייזטסואווַאב ןלופ

 .-עמַא ןיא טייקדמערפ עקיבייא ןייז ,טגָאזעג ןביוא ןבָאה רימ סָאװ סָאד ,סנטשרע

 שירַאברַאב ַא םעמכ ןיא עקירעמַא זַא ,קנַאדעג רעקיטכירמוא רעייז ןייז ,עקיר

 ןיא ,טייקכעלנעזרעּפ עטקידנורעגסיוא-טלוב ענענייא ןייז ,סנטייווצ ןוא ;דנַאל

 ,טנעמעלע רעקידנשרעה רעד ןעוועג זיא ףמַאק רעכיעוו

 טכַאמעג םזיכרַאנַא םעד טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג סע רע זיא םעד רעסיוא

 רעד ףיױוא ןייטש ןענופעג קידנעטש טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןעוועג זיא רע ,רעכוּפָא

 7 ןעועג סע זיא רע ;רעקירדרעטנוא יד ןגעק עטקירדרעטנוא יד ןופ טייז

 טינ ךיז רימ ןקיטיינ טציא ןעוו ןוא ,םזיכרַאנַא-סקלַאפ ןתמא םעד ןופ רעטָאּפ

 רימ לייוו ,רוטַאנספמַאק רעמַאזגייבמוא סטסָאמ ןופ ןשטנעמ ןיא קרַאטש ױזַא

 -רַאש ןופ ,ןייזטסואוַאב ןרערָאלק ַא ןופ טייקידנעווטיונ יד ןענעקרענָא רימ ,ןליפ

 ןוא ,ףמַאק ןופ ךיוא טייצ יד ןעמוק דלַאב רעכָא טעװ ,ןליצ עטנכייצעגנָא ערעפ

 טלָאװ סע זַא ,קיטכיו ױזַא ןייז ןלעוו סטסָאמ יד ןעוו ,גנַארד ןוא םערוטש ןופ

 ףיוא ןעניישרעד טינ ןלָאז סטסָאמ עכלעזַא ןעוו ,קילגמוא רעכַאפנייא ןַא ןעוועג

 זַא ,רָאלק זדנוא רַאפ זיא ךַאז ןייא .ןענובירטסקלַאפ עסיורג יד יו ,ענעצס רעד

 -רַאנַא רעקיטציא רעד טלָאװ ,עיצַאטיגַא עקיטכעמ ,עקרַאטש סטסָאמ טינ ןעוו

 טלעפעג םיא טלָאװ סע ,שימעדַאקַא סעּפע ןעוועג ןצנַאנ ןיא קנַאדעג רעשיטסיב

 ןָא ,עשילעבער סָאד ,עטרעטסײנַאב סָאד ,עקידנסיירטימ סָאד ,ערַאטנעמעלע סָאד

 לָאז רע גנולקיװטנַא ןופ עידַאטס רעכלעוו ןיא ,ןטייצ עלַא וצ םזיכרַאנַא רעד סָאװ

 רַאבליפ ךיז ןכַאמ וצ ןסנַאש קינייװ רָאנ טָאה ןוא ,סָאלב ץנַאנ סעּפע זיא ,ןייז טינ

 -כטייהיירפ ןסיורג םעד ,לעבכער ןסיורג םעד ןופ קנעדנָא םעד ןרע רימ .ןבעל .ןיא

 | .מסטמ ןָאשוד ,רעפסעק



 טימסכדלַאנ ַאידַאט ,ןרָאק וצ 43 י
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 ריא טימ טכַאמעג טנַאקַאב ךימ טָאה סע רעוו טַאדוקַא טינ קנעדעג ךיא

 זַא ,טלייצרעד רימ טָאה סָאװ ,ןָאפנידָאר עסָאנעג ןעוועג זיא סָאד זַא ךיז טכַאד ---

 םרידוטש סָאװ ,ענייא ָאד ןיא טפַאשטנעדוטפ דעשיסור רעצנַאג רעד ןשיווצ

 טנַאקַאב ןינַאג טכַאמעג ןטעברַא עריא טימ ןיוש ךיז טָאה ןוא ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ

 רע .ןעעדיא ערעזדנוא וצ טגיינעג קרַאטש זיא ןוא ,ןזיירק עכעלטפַאשנסיוװ ןיא

 םימ ןרעװ ןוא יז ןכוזַאב וצ טניולעג רימ ךיז טלָאװ סע זַא ,רעבירעד טביילג

 --- טרעלקרעד רעטייוו רימ רע טָאה -- ןעוועג זיא יז .טנַאקַאב ךעלנעזרעּפ ריא

 שטנואוו ריא םיא רַאפ טקידדעגסיוא טָאה יז ןוא ,סעיצקעל עניימ ןופ רענייא ףיוא

 טינ טָאה יז ,זיא תמא רעד יװ ,לייו ,רימ טימ ןרעוו וצ טנַאקַאב ךעלנעזרעּפ

 ןעק יז ,טינ שידיי טרָאװ ןייק ןעק יז .טדערעג בָאה ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ ןילַא

 .ערער ןיימ ןופ גנַאגעקנַאדעג םעניײמעגלַא םעד ןּפַאכ וצ שטייד נונעו רעבָא

 אי, --- .1 טימסרדלָאג ןיא ןעמָאנ ריא ןוא ,שידיי טרָאװ ןייק טינ ןעק יז ,

 ןעוועג ןיא רעטָאפ ריא  .טרעפטנעעג עסָאנעג רעד רימ טָאה --- ?סָאד זיא יױזַא

 רע טָאה טַארייהעג .דנַאלסור ןיא ןרענָאיצולַאװער עטשרע יד ןופ רענייא ,דיי ַא

 ןענייז יז ןוא עמַאמ ריא ןוא ,גנוי רעייז ןברָאטשעג זיא רע .ןיטסירק א טימ

 ."זירַאּפ ןיא גנַאל ןרָאי ןיוש

 ןיא ןוא ,טייהנגעלעג רעד טימ טצונַאב ךיז בָאה ךיא זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 , ,טיזיוו ַא טַאטשענּפָא ייז ךיא בָאה טנווָא ןעיירפ ןייא

 עניימ עלַא שיסור ףיוא טדערעגרעכיא ןעיורפ ייוצ יד רַאפ בָאה ךיא

 טקרעמַאב בָאה ךיא .שידיי ףיוא זירַאּפ ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,סעיצקעל

 ךיוא יװ ,סעגַארפ ערעייז ןופ ןוא ,םעניימ טראוװ רעדעי ךיז ןיא ןייא ןּפָאז ייז יו

 ןופ ףיול םעד ןיא טכיורבעג טָאה רעטכאט יד סָאװ ,ןטנעמונרַא עקיצנייא .ןופ

 ייז רַאפ בָאה ךיא יו םעד ךָאנ טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,ךעדּפשעג רעזדנוא

 ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ דנַאטשוצ םעד טרעדלישעג

 ףיוא קידנטכַא טינ ,טימסדלָאנ לעזַאומדַאמ זַא ,ןעזעננייא ךיא בָאה ,עקירעמַא
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 ,םוידוטש ןכעלטפַאשנסיװ ריא טעמדיוװעג טייצ עצנַאנ ריא םָאה יז סָאװ םעד
 .ענַארפ רעלַאיצַאס רעסיורג רעד רעביא טכַארטרַאפ ךיז נַאנ

 .גנונעװַאב רעד ןיא ןעיצניירַא ריא ןעז זֹומ ךיא ןַא ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא
 -ןטש רעד רַאפ עיצקעל ַא לָאמַא טינ יז טלַאה סָאװ רַאפ ,טנערפעג יז בָאה ךיא
 ץנַאג ַא ריא ףיוא ןבָאה ֹוצ טלעפרַאפ טינ סיוועג טלָאװ יז ? טננוי רעקידנריד
 ןירענדער עכַאװש ץנַאנ ַא זיא יז זַא ,טרעפטנעעג רימ טָאה יז ,גנוקריוו עקרַאטש
 וצ ןגָאלשעגרָאפ ריא בָאה ךיא .ןטַאטלוזער זיא טינ עכלעוו ןטרַאװרעד ןענַאק וצ
 ,"ךניירפ רעטעברַא, ןרַאפ ץנעדנַאּפסערָאק עכעלטנכעוו ַא ןביירשי

 .טרעפטנעענ יז טָאה ,'ןביירש טינ שידיי ןייק רעבָא ךָאד ןָאק ךיא,
 ךיא ךיא ,בָאה ,"ןצעזרעביא לעוװ ךיא ;גרָאז עטצעל רעייא ןייז לָאז סָאד,

 ,טרעלקרעד

 ,טראװרעד טינ בָאה ךיא יו יֹוזַא רעבָא .םעד ףיוא טקיליװעגנייא טָאה יז
 {ביירש גנַאל סע ןָאק רע לייוו ,טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאהנָא ןענעק לָאז סָאד זַא
 טכַאמעג טינ ךיא בָאה ? טביירש ןעמ סָאװ ןענעיילרעביא ןענָאק טינ ןיילַא ןוא
 ,ננוכיירגרעד רעד טימ טמירַאב סָאװ ּפַאנק ךיז בָאה ןוא ,ןזעוו סיורג ןייק ןופרעדי
 רעטעברַא  ןיא ןירעטעברַאטימ ַא רַאפ יז קידנעניוועג ,טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ
 ךיא בָאה ןענואוועג .שרעדנַא ץנַאג רעבָא סע ךיז טָאה ןזיוועגסיורַא ."רניירפ
 טייצ רעצנַאג רעד רַאפ רָאנ ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא ןירעטעברַאטימ ַא זיולב טי
 עוו ,רעטעּפש ןוא ,?דניירפ רעטעברַא , ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ןיב ךיא סָאװ
 -ענ בָאה ךיא ."עמיטש רעטעברַא רעיירפ, רעד ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג ןיב ךיא
 .ןבעל ןצנַאנ ןרַאפ דניירפ ַא רָאנ ,ןירעטעברַאטימ ַא רָאנ טינ ריא ןיא ןענואוו

 ןיא סָאד רעבָא ;ןבעל רעזדנוא ןיא לָאמ ןייא זיולב ךיז רימ ןבָאה ןעזעג |
 -סערָאק רעזדנוא ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא דניירפ רַאּפ זדנוא ןכַאמ וצ גונעג ןעוועג
 רעביא טריטוקסיד ןבָאה רימ רעכלעוו ןיא ,רָאי קיסיירד עטצעל יד רַאפ ץנעדנַאּפ
 ןליפוצנא-גונעג ןעוועג סיווענ טלָאװ ,םייצ רעד ןופ סענַארפ עטסקיטכיוו יד
 .ןָאט לָאמַא ךָאנ סע ךיא לע רשפא .עטנַאסערעטניא רעייז ןוא ,רעכיב עכעלטעי

 א

 אה

 ,עריא עֶלַא כָאה רעבָא ךיא ;ווירב עניימ טָאה טימסדלַאג םימ יצ טינ סייוו ךיא
 | ,סערעטנ יא ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא טימ ייז ךיא ןעייל טפָא רָאנ ןוא

 .שינעגעגאב רעזדנוא ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג ןיא ןיילַא סָאד טינ רעבָא
 עכעלטע ךרוד ןזיירק עשיטסיכרַאנַא עשיסור יד ןיא ןרָאװעג טנַאקאב יז זיא דלַאב
 עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא ןיקטָאּפָארק ןעוו ןֹוא .םזיכרַאנַא רעביא עריא ןטעברַא
 ןָאטעגפױא בָאה ךיא סָאװ םינ ןיילַא רָאנ סייו ךיא זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה
 ןוא רעטספיט רער רַאפ טכַארטַאב יז טָאה רע .ריא טימ ךיז ןפערט ןייס טימ
 -פיוא טינרָאג טָאה רע .םזיכרַאנַא ןופ ןיטנענַאּפסקע ןוא ןירענעק רעטסכעלטנירצ
 ךימ ןוא עבר עריא ןוא ַאנװָארָאדיזיא ַאירַאמ ןגעוו רימ טימ ןדייר טרעהעג
 טלָאװ יז .עּפָאריײא ןייק רעבירַא לָאמַא טינ ךיז ּפַאכ ךיא סָאװ רַאפ טגערפעג
 .ןבעגעגרעביא רימ רע טָאה ,רימ טימ ןפערט רעדיװ ךיז טלָאװעג ױזַא

 ;ץנעדנָאּפסערָאק עריא רעטנוא טביירש יז יו רעדָא ,ַאנווָארָאדיזיא ַאירַאמ ,ָאי
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 זירַאּפ ןייק עזייר ןיימ ןופ ףמואירט רעטסערג ןיימ זיא סָאד --- ןרָאק .מ

 רעטסערג רעד טא טלָאװ ךיא טינ ןעוו זַא ,קנַאדעג םעד טימ טּפָא ךיז ?כיימש

 ןיימ זיא סע רָאנ ,הצילמ ןושלב טינ ךיא גָאז סָאד ןוא --- םזיכרַאנַא ןרַאפ רצוא
 .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ --- גנוגייצרעביא עכעלרעניא

 ךיא בָאה סָאװ :גנולפייווצרַאפ ןופ ןעקנַאדעג ךימ ןלַאפַאב טפָא רעייז
 דעבָא ;:רעביירש ליפ ןפַאשעג בָאה ךיא ,תמא ? ןבעל ןיימ ןיא ןָאטעגפיוא סניוזַא

 -נעמ ַא ןבענעג בָאה ךיא .ייז ןופ תחנ קינייוו רעייז בָאה ךיא זַא ,ןנָאז זומ ךיא

 ןעװעג זיא סָאװ ץְלַא ןעננערבוצסיורַא ןשטנעמ עלופטנַאלַאט עכעלטע טייקכעל

 ןעניד ןלעוו ייז זַא ,קידנעניימ ,טירט עטשרע ערעייז טיהעג כָאה ךיא .ייז ןיא

 ןגעוו זיולב ןגָאז סָאד ןָאק ךיא רעבָא ;ןטנַאלַאט ערעייז טימ לַאעדיא רעזדנוא

 לַאפכרֹוד ַא רַאפ סָאװ ,הרוחש-הדמ עסיורג ַא רימ טלַאּפַאב סע ןוא .קינייװ רעייז

 .ןעוועג ןיב ךיא

 -ייו ןיימ טימ שינעגענַאב רעקיצנייא ןיימ ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד רעכָא ןַאד

 טרעוו רימ ןוא --- ןידניירפ ,רעטנעָאנ רעייז ןתמא רעד ןיא רעבָא ,רערעייט ,דעט

 ךיא סָאװ ,סָאד יו רעמ ןָאטעגפיוא טינ טלָאװ ךיא עוו .ןצרַאה ןפיוא קיטכיל

 ןיא סָאוו ,ןידניירפסנבעל ןיימ רַאפ ןוא םזיכרַאנַא ןרַאפ ןענואו עג .ריא בָאה

 טינ ןוא ,טײקטרַאצ טימ לופ ווירב עריא ךרוד ,טייז רעד ייב ןענַאטשעג רימ

 ליפ --- גנוננערטשנָא רעקידרעטייו ֹוצ טקיטומרעד ןוא ןעלפייווצרַאפ טזָאלעג

 .ןָאטעגפיוא סעקיטכיוו סָאװטע בָאה ךיא ןזַא ,ךיא

= 
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 נָאטסטרובעג רעקירָאיקיצעגב יז סלעבעב טסוניוא

 (19וס ץראמ ,"טפַאטלעזעג עיירפ,;)

 ןטסילַאיצַאס עלַא רַאפ זיא גָאטסטרובעג רעקירָאיקיצעביז סלעבעב טסוגיוא

 טבעלעג רימ ןטלָאװ .טנעמָאמ םעד טָא ןופ גנוריסַאּפ יד ןעוועג טלעוװ רעד ןופ

 ,ננוריסַאּפ ַא ןעוועג סע טלָאװ ,ערעקיטפנינרַאפ ַא סָאװטע ,טלעוו ַא ןיא דעבָא

 םעד ןיא ןַא ,ןריסַאּפ געמ סע לייוו .טרילוטַארג ךיז טלָאװ טלעוװו עצנַאג יד סָאוװ

 ןופ ןעעדיא עֶלַא רשפא רעדָא לייט ןלעװ עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ ףיוָל

 רַאפ ,קידנגינעג טינ רַאפ ,עשיטקַארּפמוא רַאפ ,ןזײװקױרַא ךיז לעכעב טסוניוא

 סָאד ןרילרַאפ טינ רַאפרעד לעבעב טסוניוא סעוו ךָאד ןוא ,גונעג ךיוה טינ

 טינ לעבעב ןיא ,ןעײטשרַאפ רימ יו טיול .עדרעוו רעסיורג ןייז ןופ עטסדנימ

 ןייז רַאפ רָאנ ,טפמעקענ טָאה רע עכלעוו רַאפ ,ןעעדיא ענייז ךרוד יױזַא סיורנ

 -מַאוקרעמפיוא ןייז ןטלַאה ןייז רַאפ ,טפַארק-רעיודסיוא ןייז רַאפ ,רעטקַארַאכ

 ,ןלַאטנעמָאמ םעד ףיוא יו ,ליצ םעניימעגלַא ןטייו םעד ףיוא רעמ דימת טייק

 | .ןשיטקַארּפ םעד ףיוא

 ךס ַא יו ;טסילַאעדיא ןייק רַאפ טינ ךיז טלַאה ןייֵלַא לעכעכ זַא ,ךעלגעמ

 ךָאד ;םזילַאידעטַאמ ןייז טימ ןריטעקָאק וצ האנח רע טָאה ,ןפָאנעג ענייז ערעדנַא

 ,טסילַאעדיא ןַא יו ,טבעלעג טרָאפ ןבעל ץנַאנ ןייז רע טָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא
 .טסילַאירעטַאמ ַא יו טינ ןוא

 -יאעפ עסיורג ענייז ןטלָאװ .טינרָאנ ?גנוניױלַאב ןייז זיא סאו ,לעירעטַאמ

 גונעת ןייק ָאטינ ךָאד זיא ,ננונעדרָא רעקידנשרעה רעד טעמדיוועג ןעוועג ןטייק

 טינ טרָאפ רע ןיא טציא ןוא .ןבָאה טנעקעג טינ טלָאװ רע סָאװ ,טלעוו רעד ןיא

 טינ עקַאט רַאפרעד זיא רע .ןעמוקוצסיוא זיולב טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,רעמ

 טסילַאעדיא ןַא זיא רע .טרָאװ ןופ ןעניז ןטסָארּפ םעד ןיא ! "קינהזה-םלוע, ןייק
 ,םעד רַאפ ןבעגענּפָא ןבעל ַא טָאה רע .טרָאװ ןופ שטייט ןטס?דייא םעד ןיא

 -ניא עכעלנעזרעּפ ענייז ףיוא קידנקוק טינ ,תמא רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ
 ט ,ןכערע עיר

 טָאה סָאו ,רענייא יו ,שטנעמ רעזָאלטסבלעז ַא יו ,רעכלעזַא יו טָא ןוא
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 ןטקסידדרעטנוא םעד ןופ ,טייהשטנעמ רעד ןופ ,טלעוו רעד ןופ ךַאז יד טכַאמעג

 ףיֹוא קידנקוק טינ ,סיורג קידנעטש ןביילב לעבעב טסוניוא טעוו ,ךַאז ןייז רַאֿפ

 -כיר רַאפ ןזײװסױרַא ךיז ןלעו ןעננובערטש ןוא ןלַאעדיא ענייז עלַא יצ ,םעד
 .טינ יצ ,עקיט

 ןופ ןטסילַאעדיא יד ,ןעמעלַא ךָאנ ןענייז ,טונ ךיז טכַארטַאב ןעמ זַא ןוא
 יֹזַא ןליפ טציא ךָאנ ןעק רעוו .ןשטנעמ עשיטקַארּפ"תמא יד טינש-לעבעב םעד
 6 ןכייר אזַא ףיוא ןנינענגרַאפ טימ טקוק סָאװ ,לעבעב יו קיאור ױזַא ,טוג

 ןבָאה ךס ַא שטָאכ ,ןָאטעג טינ זייב ןייק םענייק טָאה רע ? ךיז רעטניה ןבעל
 ייז ייז רַאפ טָאה רע ,טַאהעג ביל ןשטנעמ יד טָאה רע .סטכעלש ןָאטעג םיא
 ! טציא ןליפ | רע ןומ טוג יו .ןבענעגקעװַא תוחוכ עטסעב ענייז ,טייצ ןייז ,ןבעל
 ַא ָאד זיא ואוו ? ךיילנ םיא ןצ עסיורג ענעפורעג ױזַא ערעזדנוא ןשיווצ זיא רעוו
 ֹוזַא ,ךעלטימעגנ ױזַא ןליפ ןענעק לָאז סָאװ ,רעלצנַאקסכייר ַא ,טשריפ ַא ,גינעק

 זונוחצנ טימ ?ופ ןוא ףמַאק טימ לופ ,ןבעל לופ ,ךייר ַא רַאפ סָאו ? קיאור

 ? ײלרעלַא

 ַא רשפא ? ןַאמ ןסיודג םעד טָא רַאפ ןָאטעגפיוא ןיִלַא סָאד טָאה רעוו ןוא
 ? סָאװ ,לעבעב ןיא סע .םעד ןיא טינ ןביילג רימ ,ןיינ ? ןדנעטשמוא ,לַאפוצ

 נ
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 4 עבָא ןביילג רימ .ײטרַאּפ עסיורג ַא ןגיוצרעד טָאה רע זַא ,ץלָאטש טימ }
: 

 טעװעדַאהעגפיוא טָאה יז זַא ,ןריצלאטש ןעק סָאװ ,ײטרַאּפ יד ןיא סע ןזַא ,טינ
 !ָאטינ ןתמא רעד ןיא ךָאד ןענייז ייז םערָאװ ! סלעבעב ךס

 םימ ַא ןכַאמ לקנוט געמ סָאװ ,קנַאדעג רעקיצנייא רעד רשפא זיא סָאד ןוא
 -עװַאב עצנַאג יד זַא ,ןבענוצ ןוומ ייז .ןטסילַאיצַאס יד ןופ החמש עסיורג יד
 ֹוצ סָאװ ָאטינ .סלעבעבכ ךס ןייק ןפַאשַאב טינ טָאה טייקסיורג ריא סימ גנוג

 ףרַאד רענייק עכלעוו טיס ,ןשטנעמ עבושח ,ענייפ גונעג ָאד ןענייז סע :ןדייֵר
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 ןוא ,סיֹוא ןברַאטש ייז ? ןזיר יד ,עסיורג יד ןענייז ואוו רעבָא ,ןעמעש טינ ךיו
 ערעייז ןליפסיוא ןוא ןעמענרַאפ לָאז סע רעוו ,רענייק ָאטינ זיא ,טנייש סע יו

 .טײקטסוּפ ַא רעביא ךיז ךָאנ ןזָאל ייז .רעצעלּפ

 טנא רעד ראפ קיצנינמוא ױזַא ,טייצ רעזדנוא זיא ?ךַאזרוא יד זיא סָאוו
 ןבַאמ טיוט ןֹופ דָאירעּפ רעד דלַאב טעװ ןוא ? רענעמ עסיורג תמא ןופ גנולקיוו
 ?ןעמוזי טינ לָאמ ןייק ןיוש טעװ טייצ ַאזַא רעדָא ,ןזיר עייג ,ןדלעה עיינ רַאפ ץַאלּפ

 רעיינ ַא ףיוא ,סנַאסענער ַא ףיֹוא ןפָאה רימ שטָאכ ,טינ סע ןסייוו רימ
 -רעד רעבָא םישעמ עסיודג ,רעצרעה עסיורג טימ ,ןדלעה עסיורנ טימ לופ טייצ
 -?לטימ עביל ןופ טייצ ַא ןיא רימ ןבעל לייוו ןרעד ;טייצ יד טָא ָאטינ ךָאנ זיא לייוו !

 פָאֹק ַא טימ ןיא סָאװ ,רעד רערעייט ץלַא ןדנוא זיא רעבירעד ןוא ,ןטייקיסעמ-

 כיוא רימ ןקירד ץרא-ךרד סיורג ןֹוא ןגינעגרַאפ טימ .ןעמעלַא זדנוא ןֹופ רעכעה

 ץנַאו ןייז טָאה סָאװ ,ןַאֿפ םעד גנו רעדנואוַאב ןוא גנוטכַא עלופ רעזדנוא

 .ןשטנעמטיס ענייז רַאֿפ טפמעקעג ךעלרעדנואוו ןוא ווַארבכ ןבעל



 .ןברָאטשעג סיורג ןוא טבעלעג סיורג

 (אמסרעב רעדנַאסקעלַא ןופ רבס ןשירפ ןפיאו

 (1936 טסוגױא -- ,"טייפיטכערעג,)

 ןוא ךעלסעה ,קירעדינ ,ןיימעג ןיא סָאװ ,ץלַא ןופ סנייא רעמונ אנוש רעד = |
 ינוי ןט29 םעד טָאה ,?טפַאשלעזעג, רענעפורעג ױזַא רעזדנוא ןיא שירעביור

 .ןבעל ןייז וצ ףוס ַא טכאמעג ןסָאלשטנַא ןוא קיליוויירפ ,ךיירקנַארפ ,עצינ ןיא
 -רעד טָאה יז ;טלבויעג עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד טָאה ,ךעלריטַאנ ,ןוא

 -ילק ַא; טייקנדירפוצ רערעדנוזַאב ַא רָאנ ןופ ליפענ ַא םימ טלעוו רעד טלייצ
 רעד ןעוועג ןיא סָאד יו ,אנוש ןרעטיב ַאזַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ סעּפע טייקינ
 - | .ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא טסיכרַאנַא

 ,סרעשזניליד יד ןופ עינַאּפמָאק יד זַא ,ןרעו טגָאזעג ָאד סע לָאז ,םערָאװ
 םעדז טינרָאג ןענידרַאפ ,"סנייא רעמונ אנוש , ןעמָאנ םעד טימ טניורקעג ןרעוו סָאװ
 ,טפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ טינ םיאנוש ןייק רָאג ןיוש ןענייז ייז .ןעמָאנ ןסיורג

 ,סנַאמקרעכ יד .טולב ריא ןופ טולב ןוא שיילפ ריא ןופ שיילפ ייז ןענייז רעכינ

 טרעוו עמ ןעוו ,החמש יד ןיא סיורג ןוא .םיאנוש עקיטכיר יד סע ןענייז יד טָא
 | .ייֵז ןופ רוטּפ ןפוא ןרעדנַא רעדָא ַאזַא ףיוא

 -ענ טינ ?זייא רעשיטסינומָאק רעקידעבעל רעד ךיֹוא טָאה ,ךעלריטַאנ ץנַאג
 ןשיטסיכרַאנַא ןטיױט םעד טָא קירב ַא ןעגנַאלרעד ןופ ןטלַאהקירוצ ךיז טנעק
 ,בייל

 -ירק טימ טגָאזעג לזייא רעד טָאה ,"ןָאטעג עקירב ַא ךיוא םיא בָאה ךיא,

 י - ,רעטרעוו סווָאּפ
 ןרעפרַאש ,ןרעסערג ןייק םערָאװ ,ןבָאה ?ביארַאפ טינ ןעמ ןָאק םיא ףיוא

 -טעווַאס ןיא טכעלש ןוא ןיימעג זיא סָאװ ץֹלַא ןופ רעפמעקַאב ןכעלרע רעמ ןוא

 -רעד ןופ ןטלַאהקירוצ ךיז ןעמ ןָאק יװ ,ָאט ,ןעזעג טינ טלעוו יד טָאה ,דנַאלסור
 /  טיוט ןיוש ןזיא רע ןעוו ,עטעּפָאק רעשלזייא רעד טימ םיא ןעגנַאֿל

 רעד ייב טנידרַאפ רשכ טָאה סנייא רעמונ אנוש רעקיטכעמ רעד טָא ,ָאי |

 טָאה רע סָאװ ,גנולדנַאהַאב יד עסערּפ רעשיטפינומַאק ןוא רעשיטסילַאטיּפַאק
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 רעד ןופ ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא רעמ ץילַא טנידרַאפ רעבָא רַאפרעד ,ןגָארקעג
 עטסערג יד רעטעברַא עטסואווַאבליצ ןוא עקידנקנעד יד ןופ ,רעטעברַא יד ןופ סייז
 עכלעזא קינייו ראג ָאד ןענייז ןבעל רעזדנוא ןיא םערָאװ .גנונעקרענָא עטסכעה
 רַאפ ,טפמעקעג שידלעה ױזַא ןוא ,טפמעקעג ױזַא ןבָאה ןלָאז סָאװ ,סנַאמקרעב
 .דנייפ עקיטולב ערעייז ןגעק ןוא רעטעברַא יד

 עקימורא יד ןופ ןענַאמקרעב סיוא ןענעכייצ ןכירטש-רעטקַארַאכ ייווצ
 -מוא ןייז ,טומ רעקידלַאװעג ןייז זיא ךירטש-רעטקַארַאכ רעטשרע רעד .ןשטנעמ
 ךעלקריוו טָאה רע ,ןילַא טייקנקָארשרעדמוא יד ןעוועג זיא רע ,ָאי .טייקנקָארשרעד
 .ארומ סעכלעזַא ןיא סָאד סָאװ ,טסואוועג טינ

 ןפיירגוצנַא טכאמענ םיא טָאה סָאװ ,טומ רעסיורג ןייז ןעוועג זיא סָאד
 ןוא ,רָאי קיצנַאװצ זיולב ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,1892 ןיא טסָארטלָאטש םעד
 יד ןופ אנוש ןקיטולב םעד ,קירפ ירנעה ןיא ןסיש וצ ןסָאלשַאב טָאה רע ןעוו
 ןעמוקעגסיורַא ןזיא רע סָאװ ,סנ רעכעלקריוו ַא ןעוועג זיא סע ,רעטעברַא-לָאטש
 ןופ ןבעל ןכעלדנעש םעד ֹוצ ףוס ַא ןכַאמ וצ וואורּפ םעד טָא ןופ ןבעל ןטימ
 ,טנוה טולב םעד ןסָאשרעד ןוא ןפָארטעג ךעלקריוו רע טלָאו םערָאו ,ןקירפ
 ןליפא ןוא ןבעל ןגנוי ןייז וצ ףוס ַא ךיוא טניימענ רעכיז ךָאד ךָאד סע טלָאװ
 טינ ןיא רע סָאװ ,לַאפוצ ַא רָאנ ןעוועג ךָאד סע זיא ,טינ םיא טפערט רע ןעוו
 ןַאמקרעב טָאה ץלַא סָאד .(רָאטנַאק) סיפֶא סקירפ ןיא ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג םייטעג
 ןיא ךיז טלקַאװעג טינ עדנוקעס ןייא ןייק רע טָאה ךָאד ןֹוא ,טסואוועג טוג רעייז
 רַאפ טנעמַאמ םענעי ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טַאט ןייז ןופ גנ וריפסיוא רעד
 ,רעטעברַא יד ןופ ףמַאק-סגנואיירּפַאב ןסיורג םעד ןיא קיטכיוו טסכעה

 םעד וצ גנערטש טינ טרעהעג סָאד שטָאכ ,ןרעוו טגָאזעג ָאד סע לָאז ןֹוא
 קידנטײטַאב ראג טציא זיא רעטעברַא-לָאטש יד ןופ ענַאל יד ביוא זַא ,ןינע
 ךָאנ ןיוש ביוא ;קירוצ רָאי קיצרעפ ןוא ריפ טימ ןעוועג זיא סָאד יו ,רעסעב
 רעדיוו 1919 ןיא "טעברַא ןופ עיצַארעדעּפ רעגַאקירעמַא, יד טָאה קיירטס םעד
 -רעטעברַא-לָאטש עקיטכעמ ַא ןעיובוצפיוא ואורּפ ןסיורג ַא םכַאמעג לָאמ א
 ערעייז רעביא ןעװענַאריט וצ ױזַא סקירפ עקיטולב יד ןרעטש לָאז סָאװ ,ןָאינוי
 םעד ןופ ףמַאק רעסיורג רָאנ ַא טריפעגנָא רעדיװ טרעו טציא ביוא ;רעטעברַא
 רֶז טעברַא-לָאטש יד ןפלעה ֹוצ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ לייט ןוויסערגָארּפ
 .מרַאװרעד ןוא ּףָאה ךיא יו ףמַאק א ,ןָאינוי עקיטכעמ ַא ןעיובוצפיוא ךעלדנע
 ןפרַאװנײרַא ךיג רָאנ ךיז טעוװ גנונעװַאב-רעטעברַא רענַאקירעמַא עצנַאג יד זַא
 -טוא םעד טָא ןעקנַאדרַאפ ֹוצ ?יפ ,ליפ רָאנ ץלַא סָאד זיא ,חוכ ןצנַאנ ריא טימ
 םיורג ןייז ןלעטשוצנייא טגַאװעג טָאה סָאװ ,ןַאמקרעב ןקיטומ םענעקָארשרעד
 | ,ףמַאק-רעטעברַא ןסיורג םעד ןיא ןבעל גנוי

 רָאנ ןופ םיא טנכייצעגסיוא טָאה סָאװ ,ךירטש-רעטקַארַאכ רעטייווצ רעד |
 ןָאטעג טינ לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ סָאד זיא ,טייצ רעזדנוא ןופ ןשטנעמ ךס א
 ןופ ןעגנואווצעג ןייז לָאז רע סָאװ וצ ,ןָאט טלָאטעג טינ טָאה רע סָאװ ,ךַאז ןייק
 ןעוועג ןיא ,ןבעל ןייז ןיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןילַא .ןדנעטשמוא עכעלרעסיוא
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 -ענשייא רעקידריװקרעמ ַא םיס ןוא ןליוו םענעלָאטש ןייז ןופ טַאטלוזער רעד

 . | ,טייקטנבער

 יָאמ ַא ףיוא ןיא רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ןבעל ןייז ןופ טייקסיורג י

 ןייז וצ ,ןעגנונייצרעכיא ענייז וצ ,ןייֵלַא ךיז וצ יירטמוא ןרָאװעג טינ טנעמ:

 רעקיורג 2 רעד ןעוועג זיא סָאד .טייהיידפ ןופ ןוחצנ ןכעלדנע םעד ןיא ןביולג ןסיורג

 | .ןבעל ןייז ןיא סַאּפמָאק

 זיא ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא ,םוטעמוא ,שינעגנעפעג ןיא ,יירפ רעד ףיוא ==

 ױזַא יו ,גנורעלקרעד עקיצנייא יד זיא סָאד ןוא ,יירטעג ךיז ןבילבעג ןַאמקרעב

 ,טייקיטומ ןייז ךרוד .ןרַאפעג עטסכעלקערש יד ןופ ץינַאג ןעמוקעגסױרַא זיא רע

 "מוא עלַא רעטנוא סָאװ ,םעד ךרוד ןוא גנולדנַאה ןייז ןופ טייקטסעפ רעד ךרוד

 ןטעדווירקעג ,ןטגלָאּפרַאפ םעד רַאפ ףמַאק ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה ןדנאטש

 "עג יד ןייטשסיוא ןזומ טעװ ןיילַא רע סָאװ קידנטכַא טינ ,ןטקירעדינרעד ןוא

 / טייחרעליטש םיאנוש ענייז וליפא ןעננואווצעג טָאה סָאד -- ,םירוסי עטסטנערב

 ןבָאה סָאװ ,יד וליפא טכַאמעג טָאה סָאד ;גנוטכַא עטסערג יד םיא וצ ןליפ וצ

 - ןשטנעמ ַאזַא ןייטשרַאפ טנעקעג טיִנרָאג טייהנסיוומוא רעכעלקערש רעייז ןוא

 םיא רַאפ רעייפ ןיא ןייג וצ טיירג ןייז ןלָאז יז זַא ,ןבָאה וצ ביל םיא ,ןַאמקרעב יו

 רעד ןופ ןסירעגּפָא קידנעייז ,טפַאשנעגנַאפעג רָאי ןצרעפ עּפַאנק יד ןיא ,ָאי

 קנַאדַא ןוא ןליוו ןקרַאטש ןייז קנַאדַא ,ןַאמקרעב טָאה ,טלעוו רעקידעבעל רעצנַאל

 וצ עביל טימ לופ ץרַאה ןייז קנַאדַא עקַאט ךיוא ןוא ןביולג ןופ טייקטסעפ ןייז

 -עלקערש רעד ןיא זַא ,טרָאד ןזיװַאב ,ןייז טינ ןלָאז ייז רע ,ןשטנעמטימ ענייז

 ןעיובוצפיוא םירוסי עשינאלװייט עטסכעלרעדיוש יד רעטנוא שינרעטצניפ רעכ

 .טלעו עיינ ץנַאג א ךיז רַאפ

 סָאװ ןשטנעמ ,טלעוו רעד ןֹופ ףירגַאב םעניילק ץנַאג ַא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 עטסדנימ יד טינ ךיז ןביג ןוא ערעדנַא ןופ ןרעה ייז סָאװ סָאד ךָאנ ןעלּפַאלּפ

 ַא זיולב ןעוועג זיא ןַאמקרעב זַא ,ןביילנ יאדווא ןגעמ ,ןכוזרעטנוא וצ ןייֵלַא ימ

 ןוא םיאנוש ענייז ףיוא קערש ַא ןגָאינָא ןופ טלַאה סָאװ ,שטנעמ ַא ,טסירארעט

 עשלַאפ ץנַאנ ַא ןיא סָאד .ןעקנַאדעג ענייז וצ רענגעק יד ןעגנערב םורַא ױזַא

 רע טלָאװ ,רָארעט ןיא טביילנעג ןַאמקרעב טלָאװ ,ןענַאמקרעב ןגעוו גנולעטשראפ

 "סנישורעשזד יד וצ רענגעק רערעטיב ַא יו ,ךיז טלעטשעגנ טינ רָאנ טינ ,סיוועג

 עשינָאלװיײט עכלעזַא ךָאנ ןוא סואעּפעג ,סַאקעשט עכעלרעדיוש ערעייז טימ סיק

 ןַאמקרעב רעבָא .ייז ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טלָאװ רע רָאנ ,ןעלטימ-סגנואיצרעד

 -נייא םנעקעג טינ ןפוא םושב ,לשמל ,טָאה רע ,טסירָארעט טרָאס ַאזַא ןעוועג זיא

 ןופ גנוכעלרעהרַאפ ריא ןיא ,ןַאמדלָאג ַאמע ,ןידניירפ-סנבעל ןייז טימ ןעמיטש

 טינ טביולרעד ץַאלּפ רעד .ילניקעמ טנעדיזערּפ ןנעק טַאטנעטַא-שטַאנלָאשזד םעד

 ןיא טא שינעגנעפעג ןֹופ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ווירב םעד ןבעגוצרעכיא ָאד

 רענעייל רעד .ןשטַאגלַאשזד ןופ ןרָאװעג ןסָאשעג ןיא ילניקעמ ןעוו ,טייצ רענעי

 -ּפִא ךעלקריוו ןענעק טעװ ,ןרַאומעמ ענייז ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ווירב םעד ןופ

 ןתמא רעד ןיא זיא ,?שטנעמ-טַאטדלַאװעג , רעד ,ןַאמקרעב קרַאטש יו .ןצַאש

 .ףמַאקסנבעל ןסיורג ןייז ןיא םענייז טירש ןדעי טימ טנבערעגסיוא טסכעה ןעוועג
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 רע סָאװ ,טימרעד טנכייצעגסיוא ןַאמקרעב ךיז טָאה ,ןבעל ןצנַאג ןייז ןיא
 ,טרעקרַאפ דָארג .געו ןרעטכייל םעד טכוזעג ,ןשטנעמ עטסרעמ יד יוװ ,טינ טָאה
 סָאד ןָאטוצפיוא טסיילפעג ךיז טָאה רע ,ךָאנ רעמ ,ןטסרעוװש םעד טכוזעג טָאה רע
 רָאנ ןַא ,טביילגעג טָאה רע .ךעלגעממוא רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ךס ַא רָאג סָאװ
 ןָאטעג זומ ןוא ךיז טניול סָאד ,ךעלנעממוא רַאפ טכַארטַאב טרעוו סָאװ סָאד
 .ןעוועג טינ "ךעלגעממוא , טרָאװ סָאד זיא ךוברעטרעוו ןייז ןיא ,ץרוק .ןרעוו

 טָאה רע ןעוו .שינעגנעפעג ןופ ןפיולטנַא ןופ ןַאלּפ ןייז ןעוועג זיא רעכלעזַא
 !עזעגסיוא רע טָאה ,ענייז דניירפ עכעלטע עקינייוו יד וצ ןַאלּפ ןייז ןגָאלשעגרַאפ
 הסיפת ןייז ןופ ןזיװַאב רעבָא טָאה רע ,קידהנושמ ,ךעלגעממוא ךַאפנייא ןייז וצ
 סע ןומ עמ רָאנ ,ךעלנעמ סע זיא רָאנ טינ זַא ,דניירפ ענייז ןגייצרעביא וצ
 -קדיוו ןוא .ךעלנעממוא ןייז וצ סיוא טעז סע ןוא רעווש ױזַא זיא סע לייוו ,ןָאט
 טניורקעג טינ ןיא ןַאלּפ רעד סָאװ לַאפוצ רענדָאמ ַא ןיולב ןעוועג זיא סע ,ךעל
 ...גלָאפרעד ןסיורג רָאנ ַא טימ ןרָאװעג

 רע סָאװ- ,ענייז טירט עטשרע יד ןופ טנעקעג (ןענַאמקרעב) םיא בָאה ךיא
 ןענייז טפָא רָאנ ןוא ,רעפמעק-סטייהיירפ ַא יו ,טסיכרַאנַא ַא יו טלעטשעג טָאה
 םענייק ןופ ןָאק סע רעבָא ,ןרעדנַא ןטימ רענייא ןענַאטשרַאפנייא טינ ןעוועג רימ
 טבעלעג ,ןבעל לופ ןוא סיורג ַא טבעלעג טָאה ןַאמקרעב זַא ,ןרעוװו טנקיילעג טינ
 רע סָאװ ,רָאי קיצכעז ןוא סקעז יד ןיא זַא ןוא ,המשנ ןייז ןופ ןרעביפ עלַא טימ
 רס ַא ןכיירגרעד סָאװ ךס ַא ראג יו טבעלעגרעכיא רעמ רע טָאה ,טבעלעג טָאה
 :-עטלע ןרעכעה

 רעד ןופ ,םערעטניא ןופ ,ןטייקיטעט ןופ סָאמ רעד םימ ןטסָאמעג - ,ָאי
 ןוא דניירפ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןופ ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,עביל רעסיורג
 רָאג ןָאק ,ןבעל ןופ טּפעשעג טָאה ןייֵלַא רע סָאװ ,האנה רעסיורג רעד ןופ עקַאט
 .ןבעל סנַאמקרעב ןופ טייקנייש ןוא טייקסיודג רעד ןגעוו ןייַז טינ רעלק ןייק

 ןייז יו סיורג יוזַא טקנוּפ ,גנוניימ ןיימ טיול ,רע ןיא ,טיוט ןייז ךייש סָאװ
 | | ..ןבעל ךייררָאלג

 .טָאה סע רעבָא .ןבעל ןזומ רימ זַא ,שינעריירגייא רעד ןופ ןדייל עלַא רימ
 טיו ןַאמקרעב רעקרַאטש ,רעסיורג רעד לָאז ףוס ?כ ףוס זַא ,טביילגעג טינ ךיז
 סולש םוצ ןעמוק טעװ רע ןעו ,שינעדערנייא רעקיזָאד רעד ןופ ךיז ןעײרפַאב
 עקַאט ןיא ןעוועג ךעלגעמ רָאנ םיא זיא סָאװ ,ץלַא ןָאטעגפיוא ןיוש טָאה רע זַא

 + ןבַאמ טבייל יױוַא ןעק עמ ןַא ,ןגָאטייװ ײלדעלַא ןדייל טסיזמוא סָאװ בילוצ |
 י ,ףוס

 וא ןבעל סָאד טשרעהַאב ןבעל ץנַאג ןייז טָאה סָאװ ,שטנעמ ער טָא ןוא
 ; לָאמ סָאד ךיֹוא זיא ,םיא רעטנוא ןפרָאװעגרעטנוא טינ לָאמ ןייק ךיז
 טָאה רע ןַא ,קילב רערָאלק ןייז ,ןליוו רענרעזייא ןייז ,טומ יי .ךיז וצ יירטעג |

 ןוא .ןטראװרעד טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןבעל ןופ ןגָארקעג
 וצ םעגייק ןלַאּפ וצ טינ ,עדריוונשטנעמ עסיורג ןייז ,ץלָאטש רעסיורג
 /-ַצעג טָאה סָאד ,טבעלעג טָאה רע יו קיגנעהּפָאמוא ױזַא ,יירפ ױזַא ןברַאטש
 ןייז יו ,סיודג ױזַא ןיא טיוט ןייז ,ָאי .טנַאה ןייז ןיא רעװלָאװער םעד ןעגנואוו



 עסווָאבַאי .ש | 219

 .םיוט ןכעלריטַאנמוא ןַא ןברָאטשעג זיא רע ןזַא ,ןייא טינ ךיז טדער ןוא ,ןבעל

 ריא טנָאק ,םערָאװ .טיוט רעטסכעלריטַאנ רעד ןעוועג סע זיא ןענַאמקרעב רַאפ

 "מורַא ,טעב ןייז ןיא ןברַאטש ,לעבער ןקיבייא םעד ,ןענַאמק-עב ןלעטשרָאפ ךיז

 !? ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז ןופ טלגנירעג

 ןופ םיוט םעד טימ ןעיירפ ךיז סעיטסעב עשיטסילַאטיּפַאק יד ,ןכ לע ,ןנעמ

 רימ .ןעשזריה ױזַא טקנוּפ םינָארַאנ יד ןגעמ ,אנוש ןטסשינרענע ןטסרעטיב רעייז

 ייז .טינ לָאמ ןייק ןברַאטש ןַאמקרעב יװ ןשטנעמ עכלעזַא זַא ,רעבָא ,ןסייוו

 ,טפמעלַאב טָאה ןַאמקרעב ןעֶמעוו ,עלַא יד ןופ ןעוו ןוא .ךעלברעטשמוא ןענייז

 טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,סנַאמקרעב יד רעבָא ןלעו ,ןביילב טינ רכז ןייק ןיוש טעוו

 סָאװ ,ןילַא טייקיזָאלטכורפ ַאזַא טימ טפמעקַאב ןוא ,ענייש ןוא עסיורג סָאד רַאפ

 דיא ןוא קיבײא ןלעוו יד ,שירעביור  ןוא קידנּפַאלקשרַאפ ,טכעלש ןוא ןיימענ זיא

 .ןבעל קיב



 ןיסעיל םהרבא

 (1936 ץרַאמ ,"טפנוסוב,)

 -רעלעטשטפירש םעד ןופ וטפיוא רעסיורג ןוא רענייש ַא רעייז סיווענ זיא סע
 ְל ןופ ןפַאש ןשירַארעטיל ןקירָאיקיצרעּפ םעד ןרעייפ וצ טעמימָאק

 עטסעכ ערעזדנוא ןופ רענייא יו ייס ןוא טעֶָאּפ ַא יו ייס ןפַאש ןייז םימ
 ,רעבָא ךיז טכַאד רימ .טנידראפ רשכ דובכ םעד טָא ןיסעיל .א טָאה ןטסיצילבוּב
 רעד ןיא ןעניסעיל ןֹופ ןטסנידרַאפ ןוא תולעמ עסיורג יד טָא ןלייצרעד וצ זַא
 סניסעיל ןצַאשּפָא טוג ױזַא ןָאק רעוו םערָאװ .קירעביא יו טעמכ זיא "טפנוקוצ,
 עננַאלנרָאי יד יוװ ,רָאטקַאדער ןוא טסיצילבוּפ ַא ,טעָאּפ ַא יו טעברַא עסיורג
 טּפָא ױזַא ייז ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַאטייל ענייז .'טפנוקוצ , רעד ןופ רענעייל
 עסיורג ענייז ;תומשנ ערעייז ןופ שינעפיט עמַאס רעד וצ ןיב טלסיירטעגפיוא
 ףאטשנעייל םעד ןופ לַאװסיױא ןייז ;טרעטסיײגַאב ױזַא טּפָא ייז ןבָאה סָאװ רעדיל
 םעד "טפנוקוצ , רעד ןופ רענעייל יד ןבעג ףרַאד ץלַא סָאד ,"טפנוקוצ , רעד ןיא
 ןעניסעיל ןנעוו ךיוא קיטייצכיילנ ןוא ,רעפַאש םעד ןעניסעיל ןגעוו ףירנַאב {טסעב
 | | .ןשטנעמ םעד

 -ענ ןבָאה ייז סָאװ ,ץלא םעד ןופ טנרעלעג טינ סָאד ןבָאה ייז ביוא ןוא
 -עלייא ןיא ביירש ךיא סָאװ ,רעטרעוו רָאּפ עניימ טינ ןלעװ ,ןעניסעיל ןופ טנעייל
 רָאּפ יד רַאפ טנוזעג ןיימ בילוצ עינרָאפילַאק ןייק געװ ןפיוא ןיב ךיא לייוו) שינ
 יז רַאֿפ ןענעק ןגעלָאק ערעדנַא ןופ ןעגנוצַאשּפָא יד טינ ןוא {םישדח-רעטניוו
 ןיסעיל ןוא טסיצילבוּפ רעד ןיסעיל ,טעָאּפ רעד ןיסעיל זיא רע ,ןרעלקרעד רעמ
 ' ,שטנעמ רעד ןיסעיל ןוא ,רָאטקַאדער רעד

 א ןגָאז וצ ָאי ךיז טניול ,שטנעמ רעד ןיסעיל ,ןטצעל םעד טָא ןגעוו ,ָאי
 א רָאנ זיא רעביירש רעד זַא ,טּפָא ץנַאנ סע טריסַאּפ רעדייל לייוו ,רעטרעוו רַאּפ
 רעכא .טייקכעלקריוו רעד ןיא זיא רע יו ,ןשטנעמ םעד טימ ןתוחמ רעּפַאנק
 .ןיסעיל םהרבא --- רַאליבוי ןטרעייפעג רעזדנוא טימ לַאפ רעד טינ סָאד זיא דָארנג

 ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,גָאט ןטשרע םעד ןופ ןעניסעיל טינ ןָאק ךיא
 רענייז עלָאר רעסיורנ רעד טימ טנַאקַאב טוג וצ טינ ךיוא ןיב ךיא ,עקירעמַא
 -רַא עשידיי יד ןפורעג טעֶָאּפ סלַא רע טָאה ,טלָאמעד ןיוש ךיוא .דנאלסור ןיא
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: 

 ,טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא יו רעמ ןיוש םיא ןָאק ךיא רעבָא ,ןבעל יינ ַא וצ -עטעב
 : וצ שא

 ,שטנעמ ןוא דניירפ ַא יוװ ןיסעיל זַא ,ןסיוועג םענייר ַא טימ ןגָאז ןָאק ךיא ןוא

 עכלעזַא ,טנַאלַאט ַאזַא סָאװ ,טכעלש ןליפ טכַאמעג טינ לָאמ ןייק ךימ טָאה

 עלַא ,טרעקרַאפ ,ןשטנעמ ַאזַא ייב ץַאלּפ ןענופעג דָארג ןבָאה ,ןטייקיאעפ עסיורג

 ךיז ןבָאה ןעניסעיל ןיא סָאװ גנוקידירפַאב עסיוועג ַא טליפעג ךיא בָאה לָאמ

 ןוא טסיצילבוּפ םעד ,טעֶָאּפ םעד ןופ תולעמ עסיורג יד טָא טקיניײארַאפ טוג יױזַא

 .ןשטנעמ ןקרַאטש ,ןצלָאטש ,ןלערייא םעד

 ,ןר טגָאזעג זומ סע רעבָא ,ןקידיײלַאב וצ טינ םענייק ָאד ןיימ ךיא

 עסיורג ַא גנוג ייצרעביא ענעגייא יד טליּפש רעביירש ערעזדנוא ןופ קינייוו רָאג ייב

 .עלָאר

 טפָא רָאג .ןיסעיק םהרבא ןגעו ןרעװ טגָאזעג טינ ןפוא םושב .ןָאק סָאד

 עסיוועג רעביא םר לוקב ןעגנוגייצרעביא עטספיט ענייז ןעירשעגסיוא רע טָאה

 ןיסעיל .ןטַאש םיא ןָאק סָאד טייוו יװ םעד ןגעוװ רָאנ קידנטכַארט טינ ,ןגַארפ

 זַא ,ןעגנולדנַאה ענייז טימ ןזיװַאב טָאה סָאװ ,רעביירש ענעי ןופ רענייא זיא

 רענעגייא ןייז ןופ ןעגנוניימ יד ןגעק טּפָא ,ָאי .םָארטש ןגעק ןייג ךיוא ןעק רע

 וצ יו ,רערעוװש ליפ סיוועג ןיא סָאד סָאװ ,דניירפ ענעגייא ענייז ןופ ,ײטרַאּפ

 ןעמ ןעמעװו טימ ,ןזיירק ןוא ןשטנעמ ןופ םָארטש םעניײמעגלַא םעד ןנעק ןייג

 | . גנורירַאב ןיא סע רעכלעוו ןיא ,ןטלעז רעדָא ,טינ לָאמ ןייק טמוק

 גונעג טיירב ןעוועג קידנעטש רעבָא זיא ,טַאדקָאמעדילַאיצַאס דעד ,ןיסעיל

 -רעביא עטצעזעגנגעקטנַא ץנַאג ןופ ןשטנעמ טימ דניירפ רעטוג ןוא דניירפ יי יז וצ

 1910 ןיא יװ ,טײקרַאבקנַאד סיורג ןופ ליפעג ַא טימ סע ןָאמרעד ךיא ,ןעג

 -לעזעג עיירפ יד , לַאנרושז-שדוח םעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג ןיב ריא

 ,ןיסעיל ןעװעג סע ןיא ,לַאנרושז רעשיטפיכרַאנַא ןכָארּפשעגסױא ןַא ,"טפַאש

 ךיא .רעדיל-םי עלופטכַאדּפ ענייז ןופ עירעפ ַא הנתמ ַא ןבעגעג רימ טָאה םָאוו

 טָאה ןעוו ,קירוצ ןרָאי טימ ןַא ,ץלָאטש רערעדנוזַאב ץנַאג ַא טימ ךיז ןָאמרעד

 ןטעברַאפ ךיס ןעמ טָאה ,קרָאי-וװװנ רעסיוא טָאטש ַא ןיא ייליבוי ןייז טרעייפעג

 ןייק טינ ןיסעיל ןיא ,טנַאקַאב ןיא סע יו לייוו ,רענרעד-טסַאג רעד ןייז לצ

 זיא סיוועג .םיא ןָאק ךיא יו ,שטנעמ רעד ןיסעיל ,ןצרוק ןיא ,זיא סָאד

 ױזַא ,לשמל .תונורסח עסיורג רָאג ךיוא טָאה רע ןוא ,שטנעמ יװ רעפ טינ רע

 ירַאפ םעד טַאהעג ביל רע טָאה ױזַא ןוא ,םענייא ןבָאה ביל ןָאק רע יו קרַאטש

 טקנוּפ ,"סטרעװרָאפ , ןופ םרעטלַאוװרַאפ עטשרע יד ןופ םענייא ,עפאי םענעברָאטש

 ענייז ןופ רענייא זיא ,טקנוּפדנַאטש ןיימ ןופ .ןסַאה ךיוא רע ןָאק קרַאטש יוזַא

 ןשידיי םוצ עכיל ןייז זַא ױזַא ,דיי ליפ וצ ןיוש זיא רע סָאװ ,סָאד תונורסה

 יַאפ ךיא טלַאה ךיוא .םֹזיִניווָאש ןטסקרַאטש םעד וצ זיב טפָא טכיירגרעד קלאפ

 ךָאד ,"טפנוקוצ , רעד ןֹופ רָאטקַאדער דעד ןיא רע שטָאכ סָאװ ,ןורפח ןפסיודג ַא

 ג ! ןוא .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ רערערַאפ עטסקרַאטש יד ןופ דענייא רע ןיא

 ױזַא טיִג טרּפ םעד ןיא רשּפא דע זיא .סנידלעה ןוא ןרלעה ענייז רע טעז ריא ןיא
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 ענעדלַאג יד זַא ,קנַאדעג םעד טימ ןבַאמ םולש טינ |ן עק ןיא וןעבָא , 2 וע ת.= ו+

 ,זדנוא רַאפ טינ ןוא ,זדנוא רעטניה ,טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא זיא ערעזדנוא טייצ

 -יסעיל ךיא שטניוו תונורסח ןוא תולעמ ענייז עֶלַא טימ רעבָא .טפנוקוצ רעד ןיִו

 ,םנקְלַאו יד ןיא טבעווש טסייג סעמעוו ,טעָאּפ םעד ןעניסעיל ,ןשטנעמ םעד ןענ

 ײ:ודנוא ףיֹוא סיפ עדייב טימ קרַאטש טייטש סָאו ,טסיצילבוּפ םעד ןעניסעיל ןוא

 רש יו ,ןטיבעג עלַא ףיוא ןפַאש ןופ ןרָאי ךס ַא ,ךס ַא ךָאנ ,ד ר
 רָאי קיצרעפ עטצעל יד ןופ ךשמב ןינַאלג ַאזַא טימ ןָאטענ סע טָאה



 ץנַארק ּפיליפ דניירפ ןוא עסַאנעג

 (1922 י'בער רעטו ,יטייטיטכערעג,)

 רֶאֹי ַא םיס ןבָאה ןשטנעמ עטלייצעג עכעלטע ךָאנ טימ ץנַארק ּפיליפ ןעוו
 רענָארנָאל םעד ןכעגוצסױורַא ןָאדנַאל ןיא ןביוהעגנָא קירוצ קיסיירד ןוא ףניפ

 {שיריי םעד רַאפ ןייטשטנורג םעד טגיילעג םעד טיפ ייז ןבָאה ,"דניירפ-רעטעכ

 .עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןיא גנונעװַאב--עטעברַא רעשידיי רעד ןיא בוולאיצ ;ָאס

 סע ןבָאה ןשטנעמ עגנוי עכעלטע ױזַא יו ,ןפיירנַאב םיוק סע ןעמ ןעק טציא
 ןרנַאטשמוא ענעי םיול ,ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,טעברַא ַאזַא ןבייהוצנָא טגַאװעג
 ןוא ,טגַאװעג ָאי סע ןבָאה ייז זַא ,זיא טקַאפ רעד רעבָא .תוחוכ ערעייז רעביא

 טייצ רענעי וצ ןיא ןָאדנָאל ןיא ןשטנעמ עלעפייה סָאד לייוו ,רַאפרעד עקַאט

 ןביולג ןקידנעילג ַא טימ ןשטנעמ ןופ ,עננוי ןשטנעמ ןופ ןענַאטשַאב סיוכרוד

 טרפב סַאלק--עטעברַא םעד ןֹופ רעיײרּפַאכ רעקיצנייא רעד יוװ ,םזילַאיצָאק ןיא

 רעפמעק עשיטסַאיזוטנע יד ןופ רענייא .ללכב טייהשטנעמ רעצנַאנ רעד ןופ ןוא

 .ארבמָאר בקעי ןיא ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז יוװ רעדָא ,ץנַארק פיליפ ןעוועג זיא

 םעד ,ןרָאי עטצעל יד ןופ ןצנַארק ּפיליפ טנעקעג ןבָאה סָאו עקינעי יד

 ןענעק ,טרעדליּפ ןוא טיירש סָאװ ,ץלַא ןופ רעסאה םעד ,ןליטש םעד ,םענעסַאלעג

 ַא לָאמַא ןעוועג זיא ,רעבעל-ןוא-גנול דעטלַאק רעד ,ץנַארק פיליפ זַא ,ןביילג םיוק

 טייצ רענעי וצ טָאה ץנַארק פיליפ .טקַאפ ַא זיא סָאד רעבָא ,רעפמעק רעקידרעייפ

 -עלקפיוא רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ ןבעגעגּפָא ךיז תוחוכ עגנוי ענייז עלַא טימ

 א ךיז םֹורַא ןעלמַאזפיונוצ ױזַא יו ןענַאטשרַאפ טָאה רע ןוא ,טעכברַא-סגנור

 "יישרעד טנעלפ ױזַא ןוא ,רע יו ,שיטסאיזוטנע ױזַא ,גנוי ױזַא ,ןשטנעמ ןיירק

 רעכיז ויא סָאו ,ןָאדנָאל ןיא "דניירפ רעטעברַא רעד ךָאו וצ ךָאוו ןופ ןענ

 .רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןבעל םעד ןיא טכיל לַארטש רעטשרע רעד ןעוועג

 זיולב ןעוועג טלָאװ ץנַארק פיליפ ןעוו ,טייצ רענעי וצ זַא ,ןגָאז ָאד רימָאל

 רענעי וצ .ןבעל טנַאקעג גנַאל טינ "דניירפ רעטעברַא רעד טלָאװ ,רעביירש ַא

 "יצ א ןֹופ רענעייל עקידנצַאשּפָא-ךעלקריװ ןוא עקידנעטשרַאפ תמא ןעוו ,טייצ

 ירעטעברַא יד ןעוו ;:ןלייצרעביא רענניפ יד ףיוא טעסכ טנעקעג ןעמ טָאה ננוט
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 רער רַאפ ינעּפ ַא ןרָאּפשּפָא ןַא ,עלבַארעזימ עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןטסנידרַאפ

 -טעברַא יד ןעוו ןוא .רעקינייוו טייצלָאס ַא טימ טײטַאב ךעלקריוו טָאה גנוטייצ

 רעד טָאה ןליו ןטסעב םייכ זַא ,עכעלשטנעממוא עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןהעש

 ןענעיילרעביא סָאד ןסינעג וצ חוכ םעד ןוא טייצ יד טושּפ טַאהעג טינ רעטעברַא

 ןייז טזומעג גנוטייצ ַא ןופו רָאטקַאדער רעד טָאה טייצ רענעי וצ --- גנוטייצ ַא ןופ
 ךיוא טזומעג טָאה רע ,רעביירש רעקיאעפ ןוא רעטוג ַא זיולב יװ ,רעמ ליפ ,ליפ

 רעד ,גנוטייצ רעד ןֹופ רעקורד רעד ןייז ךיוא טזומענ טָאה רע ,רעצעז ַא ןייז

 רעד םָאֹו ,ןישַאמקורד עקידעגָאלק יד ןטכידרַאֿפ ןענעק לָאז סָאװ ,טסינישַאמ

 ךיוא טזומעג טָאה ,ימ רערעווש ךרוד טפַאשרַאפ ךיז טָאה "דניירפ-רעטעברַא

 :ַאןינַאגרָא רעקיאעפ ַא ןייז טזומעג טָאה ,רעטלַאורַאפ רעקיטכיט ,רעטוג ַא ןייז
 סאו ,ןשטנעמ עלעסיב סָאד ןטלַאהנעמַאזוצ ןענָאק לָאז סָאװ ,שטנעמ ַא ןוא רָאט

 -כעלרעדירב ןוא טייהכיילנ ,טייהיירפ, ןופ ףור םעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה

 ןשיריי ןטשרע םעד ,בולק ַא ייז טימ ןוא ייז ןופ ןדנירג טזומעג טָאה רע ."טייק

 יו ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןֹופ עטכישעג רעד ןיא טנַאקַאב ,בולק-רעטעברַא

 רעד ,ץַאלּפלמַאז רעד ןרָאװעג ךָאנרעד ןיא סָאװ ,"בולק-טירטס רענרעב , רעד

 רעקיטכעמ ַא ןופ ,עדנַאנַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצַאס רעקרַאטש ַא רעייז ןופ ; רעטנעצ

 שרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,"םעטסיסציווש , רעכעלקערש רעד ןגעק גנוגעװַאב

 ןוא ,ןעגנוגעװַאב עוויסערגנָארּפ יילרעלַא ןופ ,סעיצקעל יײלרעלַא ןופ ,ןָאדנ : ןיא

 .ערעדנַא עלַא ןופ ךיוא רָאנ ,ןטסילַאיצַאס עשידיי ןופ זיולב

 רעשידיי רעד רַאפ ןָאטעגפיוא ןיײלַא סָאד רָאנ טלָאװ ץנַארק פיליפ ןעוו

 וצ טנידרַאפ ןיילַא רַאפרעד רע טלָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאפ

 -ָאהעג ,טיובעג ןבָאה סָאװ ,עקינייוו ץינַאג יד ןשיווצ ןָאנביוא םעד ןעמענרַאפ

 עשידיי יד םימד-תכיפש ןתמא ןוא טסגנַא ליפ ױזַא טימ טעשטנַאינעג ןוא טעוועד

 :רַא עקיזָאד יד רעבָא ,גנונעװַאב-רעטעברַא עשיטסינַאינוי-דיירט עשיטסילַאיצַאס

 יא ,ןצנעוװקעסנָאק עריא ןיא ןעוועג זיא יז יו ,לופסגנוטיידַאב ןוא סיודנ ,טעב

 ץנַאג ןייז .ערעירַאק רעשיטסילַאיצַאס רעסיורג ןייז ןופ חלחתה יד ןעוועג זיולב

 ןופ גנורעלקפיוא ןופ טעברַא רעקיבלעז רעד וצ רדפכ טעמדיוועג רע טָאה ןכעל

 .רעטעברַא ןשידיי םעד

 יד ןיא םיא טיס טעברַאעגטיס טינ טָאה תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד

 ןיא רע לייו ,רַאפרעד סנטשרע .דלעפ ןשיטסילַאיצַאס םעד ףיוא ןרָאי עטשרע

 -ייוצ ןֹוא ,ןָאדנַאל ןיא ןעוװעג ןיא ץנַארק ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעוועג טלָאמעד

 -גָא ערעזדנוא ןיא טמיטשעג טינ קרַאטש רָאנ טלָאמעד ןבָאה רימ לייוו ,סנט

 אנוש רעזדנוא יװ ,ןצנַארק ּפיליּפ טכַארטַאב טלָאמעד באה ךיא ןוא ,ןעגנואיוש

 יאדווא סע טָאה ץנַארק ּפיליפ יו .געו ןשלַאפ ַא ףיוא רעטעברַא יד טריפ סָאוו

 !רָאי טימ טשרע .םירבח ענייז ןוא תורוש יד ןופ רעכיירש םעד ןנעוו טכַארטענ

 וא ,טנעקרעד רעסעב ךיז ןבָאה רעביירש רעד ןוא ץנַארק ןעוו ,רעטעּפש

 טינ ביוא ,ןפָארטעגנעפַאזוצ ךיז ןוא טרעדנעעג קידנטיידַאב ךיז ןבָאה רימ

 ונב קיטירק רעפראש רעזדנוא ןיא סנטסקיניייו זיא ,ןליצ עוויטיזָאּפ עדעזדנוא

 -8 שש יג
 א



 יקסווָאגַאי .ש 5

 טימ רימ ןבָאה טלָאמעד טשרע ,ריא ןיא ןעננוניישרעד ךס ג

 רעבָא ,דניירפ ןוא עסָאנעג ,רבח ןטייוצ םעד רענייא ןפורנָא טנַאקעג טכער

 -לעוו ןופ רעבָא טייצ רעד ןיא .רעטעּפש ןרָאי טימ ןעמוקעגרָאפ טשרע זיא סָאד

 ַא טליפעג ךיא בָאה ,קירוצ רָאי קיסיירד ןוא ףניפ טימ ,ָאד לייצרעד ךיא רעכ

 ןיא ןיב ךיא ןעו טלָאמעד ןיוש ךָאד .טעברַא ןייז ןוא ןצנַארק וצ עביל עּפַאנק

 רעטעברַא, ןֹופ עיצקַאדער יד ןעמענוצרעביא ידכ ןָאדנַאל ןייק ןעמוקעג 1889

 ףיוא ןעמונעג בָאה ךיא טעברַא זַא רַאפ סָאװ ,ןעזרעד דלַאב בָאה ןוא "דניירפ

 ןיא רעייגרָאפ ןיימ ןופ טעברַא עסיורג יד ןצַאשּפָא טנָאקעג ןיוש ךיא בָאה ,ךיז

 .ץנַארק פיליפ -- ?דניירפ רעטעברַא

 ןבָאה קרָאידינ ןיא ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס יד ןעוו סָאװ טינ רעדנואוו זייק

 רעייז זיא ,גנוטייצ עשיטַארקַאמעד- לַאיצ ;ָאס א ןדנירג ֹוצ ןסָאלשַאב 1889 ןיא

 -קַאדער ןטריבורּפעגסיוא םעד ףיוא יוװ ,ן רעדנַא ןייק טינ ףיוא ןלַאפעג לַאװסיױוא

 ינַארק פיליפ --- "דניירפ רעטעכרַא ,

 רעד ןלַאפענסיוא זיא ןצנַארק פיליפ רעזדנוא ןופ ,ןכ לע ,?ומ םעד ףיוא

 רעד ,ןָאדנַאל ןיא ."דניירפ-רעטעברַא , ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ןייז וצ לרונ

 -ָאמעד לַאיצַאס רענעכָארּפשעגסיױא רָאלק רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרש

 ןוא ,קרָאיוינ ןיא ?גנוטייצ-רעטעברַא , יד ,גנוטייצ רעכעלטנכעוו רעשיטַארק

 רעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ,ךָאנרעד

 | | .?גנוטייצזדנעבַא , יד , גנוטייצ רעכעלנעט
 ץלַא ןיוש םיא ןיא ,קרָאידרינ ןיא ַאד זַא ,ןלעטשרָאפ טינ ךיז ףרַאד עמ

 םיא ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ רעמ טַאהעג ָאד טָאה רע ,תמא .טכייל ױזַא ןעמוקעגנא

 .ב ,ןיקטעמַאז .מ ,רעלימ .ל ,ןַאהַאק .בא יו ,טעברַא רעסיורנ ןייז ןיא ןפלשה

 ןסָאנעג ענייז סָאװ ףליה דעצנַאנ רעד טימ רעבָא .ערעדנַא ךס ַא ןוא םיובנענייפ

 טימ .ןזיור טימס טײרּפשעגסיױא ןעוועג טינ געוװ ןייז ךָאד זיא ןבענעג םיא ןבָאה

 -ַאיצָאס רעד ןיא ןעננוטלַאּפש ייר עצנַאנ ַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטעּפש ןרָאי

 ןשיװצ ןרעוו טלנָאװרַאפ טזומענ טָאה ץנַארק פיליפ ןוא ,גנונעװַאב רעשיטסיל

 +-+} שי .+ 11 ׁש 4 4 14 4 ..צ 5 -+ :-

 טעברַא-סגנורעלקפיוא עשירַארעטיל עסיורג ןייז ןיא ךָאד רעבָא ...עדמערפ
 ןסירעגרעביא טינ טונימ ַא ףיוא ןרושָארב ,רעכיב ,ןעלקיטרַא עקילָאצמוא ךרוד

 ,ןרָאװעג
 וליפא ןבענרעביא ?קיטרַא ןצרוק םעד ןופ ןעמַאר יד ןיא טינ ןעק ךיא

 ץנַאג ןייז .ןצנַארק פיליפ ןופ עטכישעג-סנבעל רעד ןופ ןכירטש עטסצריק יד

 םזילַאיצַאס ןשידיי םעד ןופ עטכישענ רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ךָאד זיא ןבעל

 "מוא זיא ערעדנַא יד ןֹופ ענייא ןדייב ייז ןלײטּפָא ;עקירעמַא ןוא דנַאלננע ןיא

 וצ קיטיינ ןעוועג טלָאװ ךעלריפסיוא ןצנַארק ּפיליפ ןגעוו ,ןכל ,ןביירש .ךעלגעמ
 םיא ֹוצ ןענַאטשענ ןענייז סָאװ ןסָאנעג יד זַא ,ךיא ףָאה וצרעד .ךוב ַא ןביירש

 .ךיא יו ,ןריפסיוא רעסעכ סיוועג סע ןלעוװו ,טנעָאנ רֶא

 -ענרָאפ ןיא סָאװ ,גנולדנַאװמוא יד ןרירַאב ןצרוק ןיא רָאנ ךיא ליוו ָאד

 רעשיטסילַאיצאס ןייז ןופ בייהנָא ןיא רע זיא ןעוועג ,ןצנַארק ּפיליפ ןיא ןעמוק
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 -םיב ,וייוכעלסיב רעבָא .טכילַאיצַאס רעשיטסיסקרַאמ רעגנערטש א טייקיטעט

 זיא רע ןַא טינ ;טרעדנעעג קידנעטשלופ טרּפ םעד ןוא ךיז רע טָאה וייווכעל

 רע סָאו ןיא ,ךס ַא רָאנ רעבָא .טינ לָאמ ןייק סָאד ,טסילַאיצַאס סיוא ןרָאוועג

 ,םוילַאיצַאס ןופ םירקע יד רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טביילגעג לָאמַא טָאה

 טינ טָאה רע ,ןפרָאװרַאפ ,ןבעל ןוא ןשרָאפ ,ןרידוטש ליפ ךָאנ רע טָאה סָאד

 יז טָאה רע .ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןעננורעדנע עקיזָאד יד ןופ דוס ןייק טכַאמענ

 ןעוועג זיא יז ןעוו ,"ש"ַאפ, רעד ןיא ןעלקיטרַא ליפ ענייז ךרוד קורדסיוא ןבעגעג

 ..טפַאשלעזענ עיירפ יד, לַאנרושז-שדוח רעזדנוא ןיא ןוא עיצקַאדער ןיימ רעטנוא

 טָאה רע סָאװ ,עידעגַארט יד טכַאמענכרוד רע טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא

 ןליפ טנעמָאמ ַא ףיוא טנעקעג טינ סיוועג טָאה רע ,ןעוועג םיכסמ טינ םענייק טימ

 ,ךס ַא רָאנ ןענופעג רעבָא טָאה רע ;םזיוװעשלָאב םעד וצ עיטַאּפמיס עטסדנימ יד

 ןוא .סרענגעק (עשיטסיוװעשלָאב יד) ענייז וצ רמערפ טכַאמעג םיא טָאה סָאװ

 -בעלגעמ ןייק ןוא ץֵאְלַּפ ןייק טַאהעג טינ טָאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא עטסנרע סָאד

 .ענייז ןעקנַאדעג עקיזָאד יד ןקירדוצסיוא טייק

 טעוװ סָאװ ,ןרָאי עטצעל ענייז ןיא ןצנַארק רַאפ עיצַארטסוליא עטסעב יד יו

 טילנעג קרַאטש ךָאנ טָאה ןַאקלואו רענעשַאלענסיוא טשרמולכ רעד טָא זַא ,ןזייו

 ,טקַאפ רעקידנגלָאפ ןעניד טעוו ,ןקיאורַאב טנעקעג טינ ןיִלַא

 ַא טימ ץנַארק רימ וצ ןעמוקענ זיא קירוצ םישדח עכעלטע טימ טשרע

 א ןעקנירטוצסיוא ,ךוזַאב ַא ױזַא טַאלג ןעוועג טינ רעכָא זיא ךו
 ױזַא ,ןבעגענרעביא ָאד רימָאל .גַאלשרָאפ ַא טימ ןעמוקעג זיא רע ,ןיינ .ייט לזעלג

 .ךערּפשעג רעודנוא ,ןעקנעדעג ןעק ךיא ייז ,יונעג

 "רעד רעוו ךיא .ןטלַאהסיוא טינ רעמ סע ןעק ךיא ,יקסוװָאנַאי ,טרעה

 ריא טקנעד עשז סָאװ -- .ןכערברַאפ ַא זיא ןגייווש ,ןָאט סעּפע זומ עמ .טקיטש

 .טייקירעגיינ רעכעלקריוו טימ טגערפעג םיא ךיא בָאה -- ? ןָאט וצ

 ןדנירג ןלָאז רימ זַא ,קנעד ךיא ,ךייא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב םעד ןגעוו טָא --

 ךרוד ןפורּפָא ךיז לָאז סָאװ -- ,טליוו ריא יו ,סע טפוד .-- ,ןייארַאפ ַא ,בולק ַא
 ןלָאז רימ זַא ױזַא ,ןגַארּפ עטסקידנענערב יד ףיוא ךעלטעלבנולפ ךרוד ,ךעֿפכיב
 | .טרָאװ רעזדנוא ןנָאז ןענעק

 בָאה -- 4 בולק םעד ןדנירג סע ןלָאז סָאװ ,"רימ , רעד סָאד זיא רעוו --
 | .טנערפעג םיא ךיא

 עקיטפנוקוצ יד ןעמענפיורַא ריִמָאֹל ןוא ,ריּפַאּפ לקיטש ַא טמענ טָא --
 .לטעצ ַא ףיוא רעדילנטימ

 ןוא ריּפַאּפ ןניוב א ןעמונענ בָאה ,טלָאװעג טָאה רע יו ,ןָאטעגנ בָאה ךיא

 טָאה רע .טריטקיד ייז טָאה ץינַארק יו ,ןעמענ יד ןבכיירשירַאפ ןביוהעגנַא באה

 טימ קיטרַאפ ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוװו .ןעמענ קיצנַאװצ-ןצפופ- ַא טנכערעגנסיוא

 וצ ןוא לטעצ םעד םָאזננַאק טנעיילענרעביא לאס ַא ךָאנ ךיא כַאה ,טעברַא ןיימ

 :טגָאזעג םיא
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 סע ריא טליו .טיוט בלאה ןיוש עלַא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ יד טימ טָא

 . | ? עינַאּפמָאק ַא ,גנוגעוַאב עיינ ַא ןבייהנָא

 ,טסַאיזוטנע ןתמא םעד ,ן'נַארק ןגנוי םעד ןעזענ ךיז רַאפ טלַאמעד בָאה ךיא

 בָאה ךיא ןעוו ,גנושיוטנַא עדעטיב ןייז ןעז וצ ןָאטענ ייוו תמאב רימ טָאה סע ןוא

 ןליפ ךיז לעװ ךיא לייוו ,ןַאלּפ ןייז וצ ןעמיטשוצ טינ ןעק ךיא זַא ,טרעלקרעד םיא

 טנכערעגסיוא טָאה דע ןעמעוו ,סעימומ עטנקירטרַאפ עֶלַא ןשיווצ טיוט ןצנַאנ ןיא

 0 | .ןײּפמַאק םעד ןיא רעפלעהטימ ערעזדנוא יוִו

 ףיוא טכיל עלעה ַא טפרַאװ רע לייוו ,טקַאפ ןקיזָאד םעד ָאד לייצרעד ךיא

 רעטכַאבָאַאב רעכעלכעלפרעכיוא ןַא .ןצנַארק פיליפ ןופ רעטקַארַאכ ןתפא םעד

 ךַאמ ַא ץלַא ףיוא ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה ץנַארק זַא ,ןעניימ טנָאקעג טלָאװ
 סָאד רעבָא .ןעמעלא ןֹוא ץלַא טימ טכַאמעג םולש ןוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג
 טונימ רעטצעל רעד זיב ןבילבעג זיא ץנַארק .תמא ןופ טייוו ,טייוו ךעלקריוו זיא

 ןיא סע זַא טליפעג טָאה רע סָאװ ,ץְלַא ןגעק רעפמעק ַא ,לעבער ַא ןבעל ןייז ןופ
 טביירט סָאװ ,ץלַא וצ דניירפ רענעבעג-עביא רעתמא ןַא ןוא ,שלַאֿפ ,טכעלש

 םושב טָאה רע .סערגָארּפ ןופ נעװו םעד ףיוא רעטעכרַא יד רעטייוו ןוא רעטייוו

 ןיא ,רעבָא ,טָאה רע .ןעננומערטש עיינ ײלדעלַא יד טימ טריזיטַאּפמיס טינ ןפוא

 ענייז ןופ ןעגנוריפ יד ןיא טלַא ,טכעפש ןיא סָאװ סָאד ןעזעג טייצ רעקיבלעז רעד
 ןפיוא זיא ,ןבירשעג ןוא טקנעדענ טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןיא רעבָא ,ןסָאנעגײיטרַאּפ

 יד ףיֹוא ןבָאה סע טעװ גנוקריוו רעסאוו :ענַארפ יד םיא ייב ןעוועג ןַאלּפ ןטשרע

 | ? ןסַאמ-רעטעברַא עסיורג

 רעד ןיא ןרענָאיּפ ערעודנוא ןופ -ענייא ןעוועג ,ןצרוק ןיא ,זיא רעכלעזַא
 .ץנַארק פיליפ --- גנוגעװַאב-רעטעברַא



 ןָאדנָאל ריאמ ןגעוו ןעגנורענירעד
 (1926 ,יוי רעטו4 -- "סטרעװרָאפ,)

 ןענָאדנָאל ריאס ךָאנ בָאה ךיא ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ ןעוועג זיא סָאד

 ךימ טָאה רע .םיא ןנעװו טרעהעגנ ןיוש בָאה ךיא שטָאכ ,טנעקעג טינ טלָאמעד

 ןיא סָאװ ,רעטָאפ ןייז טנעקעג טוג רעייז בָאה ךיא לייוו ,טריסערעטניא קרַאטש

 .ןעוועג ןלעפעג קרַאטש תמאב רימ

 ךיא וואו ,ץיטָאנ ַא ןבירשעג "ש"ַאפ , רעד ןיא ךיא בָאה טייצ רענעי וצ

 ןעמָאנ םעד טנַאמרעד ךיא בָאה ייברעד ןוא "סטרעוורָאפ, םעד טריקיטירק בָאה

 | | ."ןטסיסטרעוורָאפ , יד ןופ רענייא יוװ ןָאדנָאל ריאמ

 רעד ןופ (רָאטנַאק) סיִפִא ןיא ןעמוקעגניירַא ןיא רעטעּפש געט רַאּפ א

 זופ ךיא ,רָאטקַאדער רעד ןיב ךיא יצ ,טנערפעג ךימ ןוא ןַאמרעגנוי ַא "ש"ַאפ ,

 .ןעוועג טינ רענייק סיפֶא ןיא זיא רימ רעסיוא זַא ןקרעמַאב

 .ךיא ןיב סָאד זַא ,ןעוועג הדומ ךיז בָאה ךיא

 ---,טסַאג ןיימ טלעטשענרָאפ רימ רַאפ ךיז טָאה --- ,ןָאדנָאל ריאמ ןיב ךיא ---

 ,ץיטַאנ רעד רַאפ ןשטַאּפסיוא ךייא לע ךיא זַא ,ןנָאז ןעמוקעג ךייא ןיב ךיא

 | .ןבירשעג טָאה ריא סָאװ

 סע טעוװ סאו --- ,טרעדנואוורַאפ ךיז ךיא בָאה -- ,רָאג ןשטַאּפסיױוא --

 "עמיטש 'ברַא עיירפ , יד זיא ,טכערמוא ןַא ןָאטעג ךייא בָאה ךיא ביוא ? ןפלעה
 ,ןָאט טינ ךיא לעוו סָאד ,ןיינ ,ָא --- ,ןענעקיילּפָא םע טנעק ריא ןוא ,ךייא רַאפ ןפָא

 ,ןשטַאּפסױא ךייא זןוס ךיא -- ,טגערעגפיוא קרַאטש טרעפטנעעג רע טָאה --

 .ךעלטנפע רָאנ ,טינ טעז רענייק ואוו ָאד טינ ןוא

 .סיפִא םעד ןזָאלרַאֿפ רע טָאה רעטרעוו יד טימ ןוא
 טשטַאּפעגסױא טכיזסיוא יד ןעוועג טינ רַאפ זיא סע םענעגנַאמוא יו ןיא

 וצ טרילעּפַא קרַאטש טָאה ןענָאדנַאל ןופ לַאפנייא רעד רעבָא ,ךעלטנפע ןרעוו וצ
 ,ןשטנעמ ַא םימ ןָאט וצ ָאד בָאה ךיא זַא ,רָאלק ןעוועג סע ןיא ,םנטשרע .רימ

 ןופ ןקור םעד ןיא רעסעמ ַא ןכעטשניירַא ןופ ןטכַארט טינ לָאמ ןייק טעוװ סָאװ
 -רָאפ טנעקעג ךָאד ךיז רע טָאה ,רעכיז סע זיא ,סנטייווצ .רענגעק-ןעעדיא ןייז

 טימ ךיז ןגרָאזרַאפ ןעז לעװ ,ןיילַא ןנָאלש טינ ךיז ןָאק סָאװ ,ךיא זַא ,ןלעטש
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 .ּפעלק ןופ ןצישַאב וצ ךיז יז ,;עלטימ

 ןעװעג ךיא ןיב םעד ןיא ,ןייז םייקמ קָאנושַארטס ןייז טעװ רע זַא ןוא
 ַא טימ ןָאט וצ ָאד בָאה ךיא ןַא ,ןעזעג קילב ןטשרע םעד ןופ בָאה ךיא ,רעכיז

 םענייא טלייטעגטימ ךיילג רעבירעד סע בָאה ךיא .טרָאװ טלַאה סָאװ ,ןשטנעמ

 רַאפ ןטייהנגעלעגנָא ענעדיישרַאפ ייב ןזיועגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסָאנעג יד ןופ

 ַא ןופ ךשמכ ,ןרָאװעג ןיא עסָאנעג רעטונג רעד ןוא ,טנעה ערעייז טימ תוידב

 רע ןיא ,ןעגנַאנעג רָאנ ןיב ךיא יהואוי ."עידרַאוװגבייל, ןיימ ,טייצ רערעגנעל

 זַא ,ןעזעג ךיא בָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ,ןטָאש ןיימ יו ,ןעגנַאגעגכַאנ רימ

 ביוא ,סָאד ןוא ,טצישַאבמוא טינ ,טָאג ןעקנַאד ,ןיב ךיא זַא ,ןסיוו לָאז ןָאדנַאל

 ךַאז יד זַא ,ןטכיר ךיז רע געמ ,קָאנושַארטס ןייז ןליפרעד וצ העדכ ץלַא טָאה רע

 : .טַאלג ןיינּפָא טינ םיא טעוו

 -עג ןוא ןַארָאטסע .ַא ןיא ?שיט ַא ייב ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,טנווָא ןייא

 םוצ ךיילג ןייג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןעמוקעגניירַא ןָאדנָאל זיא ,ךַאש טליּפש

 ןופ רעל ענש ןעוועג רעבָא זיא ?עידרַאוװנביײל , ןיימ , .ןסעזעג ןיב ךיא ואוו ,ץַאלּפ

 טגנַאלרעד קידהשקשינ רָאג םיא טָאה ןוא ,ןעוועג םידקמ ךיז טָאה ,םיא

 ַא ןופ ןיוה ַא ןיא ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע ןיא

 ּפֶא ךיז טפור ,רוטַאנ רעד ןופ רעכַאמסַאּפש ?קיטש ַא רענעי .דניירפ ןשיפתושב

 רעייא טימ ןענעכערוצּפָא ךיז טייהננעלעג יד ריא טָאה טציא :;ןענָאדנַאֿכ וצ

 טכַאלעג קרַאטש השעמ תעשב טָאה ןוא ,אנוש ןקיטולב

 טָאה ןוא טרעפטנעעג ןָאדנָאל טָאה --- ,טקידנעעג זיא טנעדיצניא רעד ---

 ירֲַאפ ןתמא טימ טקירדעג בָאה ךיא סָאװ ,טנַאה יד טגנַאלרעד קיטומטוג רימ

 רע זַא ױזַא .טעדניירּפַאב טונ שּפיה ןרָאװעג רימ ןענייז טלָאמעד טניז .ןנינעג

 -גייא ןיא סָאװ ,טעקנַאב ַא ףיוא טסענ עבושה רעייז יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 .רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ רימ דובכל ןרָאװעג טנדרָאעג

 םוצ ןענייז רימ יו ,םעד ןיא ןענָאמרעד םיא געלפ ךיא ןעוו ,קידנעטש ןוא

 .ןכַאלעצ קיצרַאה ךיז רע טגעלפ ,ןרָאװעגנ טנַאקַאב ןטשרע

 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סָאװ ,לַאפ רעניילק ַא ךָאנ ןיא טָא ןוא

 | .ןענַאדנַאק

 זיא סע רעכלעו ףיוא ,גנלמַאזרַאפ רעטשרע רעד ףיוא ןעװעג ןיבכ ךיא

 רעד ףיוא ןיא ןָאדנָאל .(ףליה-סקלָאפ) "ףילער סלּפיּפ , רעד ןרָאװעג טעדנירנעג

 ןעוועג טלָאמעד ןזיא סָאד ,ןָאטננישַאוו ןיא ר זיא רע .ןעוועג טינ גנולמַאזרַאפ

 ,עגַארפ רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו .ןַאמסערגנָאק סֵּלַא ןימרעט רעטשרע ןייז

 קידנדיירכרוד ,ךיא בָאה ,"ףילער םכפיפ םעד ןופ טנעדיזערּפ ןייז לָאז סע רעו
 ,טנעדיזערּפ םעד רַאפ ןענַאדנַאל ריאמ ןגָאלשעגרַאפ ,ןשַא םולש טימ טַאווירּפ
 גלָאפרעד םעד רַאפ קיטכיוו רעייז זיא ןיילַא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,רַאפרעד סנטשרע

 רימ ןענייז ,ןעמעננָא סע טעװ רע ביוא זַא ,סנטייווצ ןוא ,גנומענרעטנוא דעד ןופ

 ,תוחוכ עסיורג ענייז עלַא טימ טעכרַא רעד ןיא ןפרַאװנײרַא ךיז טעוװ רע זַא ,דעכיז

 גנַאג ַא ןײגקעװַא טעוװ טעברַא יד ןוא
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 רעבָא ,ןעמונעגנָא טמַאנרע םעד טָאה רע טוומעג ךיז ךיא בָאה םיא ביל

 -גלָאפ םעד ףיוא טדיסַאּפ טָאה ֹו אנ

 צ

 סָאד א עבר רעצנַאג רעד טָא ןופ ןעיצקידוצ

 : .ןפוא ןקיד
 סלּפיּפ , םעד ןופ גניטימ ַא ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ זיא טנווָא ןסיוועג ַא ןיא

 א טַאהעג טַאװירּפ ךיא בָאה ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה גניטימ רעד רעדייא ."ףילער

 ןעק גניטימ ןפיוא ןדייר יינ ךיא זַא ,טגָאזעג םיא ןוא ןענָאדנַאֿפ טימ סעומש

 רעסיוועג ַא ןיא גנולדנַאה סעמעו טימ ,"עטימָאק ןשויבירטסיד טניאשזד , רעד

 .ןרירפוצ טינ ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא גנואיצַאב

 ךיא לייוו --- ,ןָאדנָאל רימ וצ טגָאז ,ןרייר ןזָאל טינ ךייא לע ךיא ---

 .ףילער סלּפיּפ , םעד ןָאט ןדָאש דייר ערעייא טימ טעוװ ריא זַא ,טגייצרעביא ןיב

 :םיא וצ גָאז ןֹוא סעכ ןיא ןיוש ךיא רע

 ןטכַארט ךיז טנעמ ריא ? ןדייר ןזָאל טינ רימ טעװ ריא טסייה סָאװ ---

 לרעדנַא טּכַארט ךיא רעבָא ,טליוו ריא יו

 ! ןדייר טינ טעװ ריא ,ליואוו ---

 קעֹוַא ןיב ךיא ןוא ,טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,ןעז ןיוש רימ ןלעוו סָאד ---

 .וגֹורב קרַאטש םיא ןופ

 ןעװעג ןיב ךיא יװ ,ןעזעג עלַא ןבָאה טנפעעג ךיז טָאה גניטימ רֶעד ןעוו

 טרָאװ סָאד טגנַאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא

 .?ןעזעג, םינ רע טָאה ךימ רעבָא ,ןדייר טזָאלעג ןעמעלַא רע טָאה

 ךימ טָאה ןָאדנָאל רעבָא ,לוק ןפיוא טרָאװ סָאד טגנַאלרַאפ ךיא בָאה טציא

 רעקרַאטש ַא ןביוהענפיוא ךיז טָאה ָאד ."טרעהעג, יװ "ןעזעג , קינייװ ױזַא טקנוּפ

 . .ןטסעטָארּפ ןופ למוט

 טיול וַא ,טרעלקרעד טָאה ןֹוא קיאור ץנַאג ןבילבעג ,רעבָא ,ןיא ןָאדנַאל

 וצ םינ ךימ טכער סָאד ,רעציזרָאפ ַא יו ,רע טָאה ,טנעמַאלרַאּפ ןופ םיללכ יד

 ,ןעז ןוא ןרעה טינ ךיס ליוו רע זַא ןוא .טינ ליוו רע ןעוו ,ןרעה וצ טינ ןוא ןעז

 ןטַאש טעװ סָאד זַא ,טניימ רע ןוא ,ןדייר ליוו ךיא סָאװ ןגעוו טסייוו רע לייוו

 םעד ןיא ןוא רעסערג ךָאנ ןרָאװעג למוט רעד זיא טציא ."ףילער סלּפיּפ , םעד

 .ןרָאװעג ןסָאלשעג גניטימ רעד זיא למוט

 ןענָארנַאק טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה ,גניטימ םעד ךָאנ געט רָאּפ ַא ןיא

 :טגערפעג ךימ רע טָאה ?כיימש ןשיטסַאקרַאס ןייז טימ ןוא

 טינ ךעלקריוו טָאה ריא ,ךייא גָאז ךיא ןוא ?טדערעג ריא טָאה ,ונ --

 םעד רַאפ רעכיילג ןעוועג טלָאװ סע ,סָאװ ךָאנ ריא טסייוו ןוא ,ןדייר טרָאטעג

 גניטימ יד וצ טינרָאג טמוק ריא ןעוו ,"ףילער סל9ּפיּפ ,

 ןוס גניטימ רעטצעל רעד .ןעוועג ןיא סָאד .הצע ןייז ןעמונעגנָא בָאה ךיא

 .ןעוועג ןיב ךיא ןכלעוו ףיוא ,"ףילער סלּפיּפ ,

 טסנרע ןעמונעג טינ טָאה ןָאדנָאל ןעו ,לַאפ ןייא טנַאקַאב טינ ןיא רימ

 גנוריסַאּפ עקידנגלָאפ יד טָאה רַאפרעד .ןָאטעג ןוא טדערעג סָאה רע סָאװ ,סָאד

 | | .רימ ףיוא קורדנייא ןקרַאטש ַא רָאג טכַאמענ

 ןיא רעקהַא ןעמוקעג זיא וועצרוכ דיפידַאלוװ ןעוו טסלָאמעד ןעוועג זיא סָאד



 יקסווָאנַאי .ש 230

 ַא רעייז ןעוועג ןזיא דנַאלסור רַאפ טלָאמעד טייצ יד .טייהנגעלעגנַא-אקנעלָאװע יד
 שיטסימיסעּפ רעייז ןעוועג טלָאמעד ךיא ןיב ,רימ ךייש סָאװ ןוא עקירעיורט

 רענעי וצ בָאה ךיא סָאװ ,ךערּפשענ ןטַאוירּפ ַא ןופ .דנַאלסור עגונב טמיטשעגנ

 רעד ןיא טעמכ זיא רע ןזַא ,טסואוועג ךיא בָאה ,ןענָאדנָאל טימ טַאהעג טייצ
 .גנוניימ רעקיבלעז

 םעניילק ַא טרישזנַארַא ןרָאפקעװַא ןייז רַאפ ןעמ טָאה ןוועצרוב דובכל

 ןיא סע ןעוו .ךיא ןוא ןָאדנָאל ןעווענ ךיוא ןענייז פע עכלעוו ףיוא ,טעקנַאב

 -יסעּפ ןיימ טקירדעגסיוא ךיא בָאה ,רעטרעוװ רָאּפ ַא ןנָאז וצ ייר ןיימ ןעמוקעגנ

 .דנַאלסור וצ תוכייש ןיא גנומיטש עשיטסימ

 רימ ךאנ .ןרָאװעג ןלעפענ קרַאטש םלוע ןקידנזעװנָא םעד זיא עדער ןיימ
 -רעטנוא ךימ טעוװ רע זַא ,טרַאװרעד בָאה ךיא .ןָאדנַאל טרָאװ סָאד ןעמונעג טָאה

 עקידנעמַאלפ רָאנ ַא ןטלַאהעג רע טָאה גנושאררעכיא רעסיורנ ןיימ וצ ,ןציטש

 | ,ןרָאװעג טרידָאלַּא קידלַאװעג זיא ןוא עדער

 רע זַא ,טקידלושַאב םיא בָאה ךיא .ןייטשרַאפ טנַאקענ טינ םיא בָאה דיא

 בָאה ךיא ןוא ,ןובשה ןיימ ףיוא ןטנעמסידָאלּפַא ןּפַאכ וצ ןעוועג ןסיוא רָאנ זיא

 .טסנרע ןעניימ טנעקעג טינ סע טָאה רע זַא קידנסיוו ,ןפרָאוװענרָאפ סע םיא

 םעד ןיא טניימעג סע בָאה ךיא -- ,טרעפטנעעג -ימ רע טָאה -- אי --

 טָאה עדער רעייא ןיא ריא .ןצרַאה ןצנַאנ ןיימ טימ טדערעג בָאה ךיא ןעוו ,טנ ;עמָאמ

 ךיז נייֵל שטָאכ זיא ,ערעייא יו גנומיטש ַאזַא טימ .סָאמ טּפ ּפַאכעגרעביא ןיוש

 יו ,ןדנעטשמוא עטסגרע יד רעטנוא ,ןזָאלרעד טינ ןעמ ראט סָאד .ברַאטש ןוא

 רַאפ ןקירדסיוא טינ סע רעבָא רימ ןרָאט ,ןליפ ךיז ןגעמ ןייֵלַא רימ שיטסימיסעּפ

 ןבערטש ,ןפָאה סָאװ עקינעי יד ייב ,ןעלנילפ יד ןדײנשוצּפָא טינ ידכ ערעדנַא

 ןיא ןרעטיילסיוא טינ דלַאב ךיז טעװ סע ביוא ,טפייוו רעוװ ןוא .ןעלדנַאה ןוא

 | ,דנַאלסור

 .קיטסירעטקַארַאכ עניילק ןייא ךָאנ טצעל וצ ןוא =

 ןדיירוצכרוד ךיז ידכ ,זױה-טַאװירּפ ַא ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז רימ

 ןעוועג זיא ,םעד ןגעוו עיסוקסיד יד ןעוו .טייהנגעלעגנָא-ןָאינוי רעסיוועג ַא ןגעו

 יד ןופ רענייא טָאה ,ןייגוצקעװַא ירפ ץנַאג ךָאנ ןעוועג זיא סע ןוא ,דנע םוצ

 .לקָאניּפ ַא ןנָאלשעגרָאפ עקידנזעוונָא

 ןיא ךיִז טָאה רע שטָאכ ,ךַאש ךיוא יו ,ליּפש סָאד טַאהעג ביל טָאה ןָאדנָאל ===

 -רעד ךיז רע טָאה טנכייצענסיוא טינ ןוא .טנכייצעגסיוא קרַאטש רעייז טינ עדייב

 ןעוועג זיא סָאד .ןריקיזיר וצ טַאהעג ביל רע טָאה ןליפש עדייב יד ןיא לייוו ,רַאפ

 ןטלעז רע זיא רַאפרעד ןוא .ןליּפש עדייב יד ןיא טפַארק-סגנואיצוצ יד םיא רַאפ

 םיא טָאה סָאד רעבָא .רעניוועג ַא ןעמוקעגסױרַא ןטרָאק ןיא ייס ןוא ךַאש ןיא ייס

 -פרַאש ַא ןעוועג גוצ רעד זיא טנעמָאמ םעד רַאפ רָאנ יבא ,טרַאעג קינייװ ץנאג

 ,עקיזיר רעסיוועג ַא טימ ןדנוברַאפ זיא ןוא רעקיניז

 רָאג ןעמונעג טָאה ןוא ,טגיילעגפיוא טוג רָאג ןעוועג רע זיא טנוװָא םענעי

 .ןענואוועג ןלַאפ טייהרעמ יד ןיא רע טָאה ךָאד ןוא ,סעקיזיר עסיורג
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 עסיוועג ַא טַאהעג טָאה רענייא רעדעי דָאנ ,םינמוזמ ןיא ןעמ טָאה טְליּפשעג
 ןופ ףוס םייכ זַא ױזַא ,טלעג ךיז טימ טריטנעזערּפער טָאה סָאװ ,"סּפישט , לאצ

 ןבָאה סָאו יד ןֹופ טמוק םיא סָאו טלעג רַאכ ןיא ןגירק רעניוועג רעד לָאז ליּפש

 ... ןרָאלרַאפ

 ךעלעקּפוק יד טּפַאכענוצ ןָאדנַאל טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה ליּפש יד ןעוו

 עברוה ןייא ןיא ייז טשימענפיונוצ טָאה ,ןדעי רַאפ ןנעלעג ןענייז סָאװ ?סּפישט ,

 | :טנערפעג טָאה ןוא

 טָאה סע רעוו ןוא ןענואוועג טָאה סע רעוו ,ןנָאז טְציא רימ ריא טנעק ---

 ,ןרָאלרַאפ

 היוא ןבָאה סָאװ עכעלטע ןעוװעג השעמ תעשב ןענייז סע זַא ,ביילג ךיא

 סאו ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ רעבָא ,רימ .טאהעג ?ביארַאפ קרַאטש םיא

 .?סַאּפש , ןייז ןרָאוװענ ןלעפעג קרַאטש רעייז זיא --- ,ןרָאלרַאפ ןכָאה

 טינ עלָאר ןייק טולָאקסבַא טָאה טלענ :קידנעטש יױזַא ,לַאֿפ םעד ןיא יוװ ןוא

 -רַאפ ןפיט ןצנַאג ןייז טימ ,רע זיא טכיזניה רעד ןיא .ןבעל ןייז ןיא טליּפשעג

 סע טָאה רע יו ,טייקכעלקריו רעד רַאפ ?יפענ סיורג ןייז טימ ןוא דנַאטש

 ערעדנַא ןיא ןוא סנָאינוי יד רַאפ ןעגנואוטפיוא ענייז עלַא ןיא ןזיועגנסױרַא

 טימ ,עלַא ןופ שטנעמ רעטסשיטקַארּפמוא רעד ןעוועג ,ןעננומענרעטנוא עשלהק

 .גננונעװַאב רעד ןיא ךיז ןפערט וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעמעוו

 ,1926 ינוי ןט7 םעד ןברָאטשענ זיא ןָאדנָאל ריאמ



 סיללעש וצ עדעררַא פ ַא יו רעטרעו רָאּפ ַא
 ?עיכדַאנַא ןופ עקסַאמ יד

 .(3910 -- רַאורבעּפ ,ײטּפַאשלעזעג עיירפ ,ו

 יַּפֶא ליפ וצ טינ ךיז ָאד רימ ןענעק טעֶָאּפ ןוא שטנעמ סֶּלַא ןיללעש ןגעוו

 ןעוועג ןיא יללעש ןַא ,ןגָאז וצ ןייז טעװ גונעג .לָאמ שרעדנַא ןַא רשפא ,ןלעטש

 -ַאב טכער טימ טדעוו סָאװ ,ןיװדָאנ םַאילליוו ןופ רעליש ןוא רערעדנואווַאב ַא

 רעד וצ ןיב ןצרַאה ןצנַאג ןייז םימ .םזיכרַאנַא ןופ רעטָאפ םעד רַאפ ,טכַארט

 ןעוו ,רָאי 29 ןעוועג טלַא ןצנַאנ ןיא זיא רע --- ןבעל ןצרוק ןייז ןופ טונימ רעטצעל

 ַא ןעוועג יללעש זיא --- עילַאטיא ןיא עזייר-םי ַא ףיוא ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא רע

 רעקידיײטרַאֿפ ןופ רעבָאהביל רעכעלטפַאשנדייל ַא ןוא םזיטָאּפסעד ןופ רעסַאה

 ,טייהיירפ ןופ

 ןיא שטָאכ ,ךוא ,טיוט סיללעש טניז קעװַא ןיוש ןיא טרעדנוהרָאי ַא טעמכ

 -ייא רַאפ טנעקרענָא יללעש ןיא טסנוק ןוא רוטַארעטיל ןופ טלעוו ררעסיורג רעד

 "גייה ןיב ןטכַאֿפ עקידנשרעה יד ךָאד םיא ןבָאה ,רעטסיימ רעסערג עריא ןופ םענ

 עביל ןייז ,ןעקנער יירפ ןייז ,טסייג ןשילעבער ןייז ןעוועג לחומ טינ גָאט ןקיט

 .רעקידרעטנוא יד וצ סַאה ןייז ןוא עטקירדרעטנוא יד וצ

 סָאד ,1821 ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא 1792 ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג ןיא יללעש

 .עּפָאריא ןיא עטכישעג רעד ןופ ןדָאירעּפ עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא זיא

 ויא סע .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןופ עכָאּפע יד ןעוועג זיא סע

 ,ןענָאעלַאּפַאנ ןגעק המחלמ א טריפעג טָאה עּפָארײא ץנַאג ןעוו ,טייצ יד ןעוועג

 א שטנעמ רעקידריווקרעמ רעד טָא סָאװ ,םעד טימ טקידנעעג ךיז טָאה יז ןזיב

 .ַאנעלעה .טס לזניא םעד ףיוא .ןרָאװעג טקישרַאפ קיבייא ףיוא

 -חלמ יד טָא רַאפ ,דלָאג טימ ללש ַא דנַאלגנע טסָאקענּפָא ןבָאה תומחלמ יד טָא

 ןופ ןטילעג טָאה סע .ןקיטולב קרַאטש קלָאפ עשילגנע סָאד טזומעג טָאה תומ

 טשרעהעג טָאה רעגנוה רעשינָארכ ַא ,ןרעייטש ענעריישרַאפ ןופ ךָאי ןכעלקערש ַא

 ַא ןעוועג זיא דנַאלננע ןיא טייצ רענעי ןיא עטכישעג יד זַא ,ױזַא ;דנַאלגנע ןיא

 ןוא ,סעיצַארטסנַאמעד טבַאמעג ןבָאה ,טרילעבער ןבָאה רעטעברַא יד .עכעלקערש

 סלָאמַאד ןבָאה רעטעברַא יד .תוילת ימ םעד ףיוא טרעפטנעעג טָאה גנוריגער יד
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 -סכעה רעד ןופ ליפענג ַא טימ ןישַאמ עיינ ערעי ,גנוקעדטנַא עיינ עדעי טננעגַאב
 ןיא זַא ,ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו ,ךעלדנעטשרַאפ ךיוא זיא סָאד .טפַאשדנייפ רעט
 טכאמענ ןישַאמ ענעדנופרעד עיינ יד טָאה טייקמערָא רעכעלקערש ןופ טייצ רענעי
 ןוא סָאנ רעד ףיוא רעטעברַא רעטנזיוט קידנפרַאװסױרַא ,רעסעדג ךָאנ טנלע םעד
 ןזָאלעגסױא ןבָאה רעטעברַא יד .טיורב ןסיב ןטצעל רעייז ןופ ייז קידנבױרַאב
 | .ןענישַאמ עקידלושמוא יד ֹוצ ןרָאצ רעייז

 ,ןילפעש ןופ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא יסזיכרַאגַא ןוּפ עטסַאמ יד, עמעָאּפ יד
 רענעפורעג יױזַא רעד ןופ סעיינ יד ,עילַאטיא ןיא ןעמוקעגנָא םיא וצ זיא סע ןעוו
 ןופ בייהנֶא ןיא ןיוש ,1818 ,ץרַאמ ןיא ןעוועג זיא סָאד .חטיחש-רעטסעשטנַאמ
 ןכָארבעגסיױא טנעמַאלרַאּפ ןֹופ גנונעפערעד רעד ייב ןָאדנָאל ןיא ןיא רָאי םעד םָא
 ,סדרָאֿפ ווֶא זיוה םעד וצ קידנרָאפ ,טנעגערדץנירּפ רעד ,רנַאטשפיוא-סקלָאפ ַא
 ןסָאשעג טָאה רעצימע ןַא ,טּפױהַאב טָאה ײצילָאּפ יד ,ןרָאװעג טפייפעגסיוא זיא
 ףיוא עקַאטַא עקיטולב-דליוו ַא טכַאמענ טָאה ןוא ,ץנירּפ םעד ףיוא סקיב ַא ןופ
 טלָאמעד .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןוא טייטעג ןענייז ןשטנעמ ךס ַא .עסַאמ רעד
 -מוא .רעטסעשטנַאמ ןיא דנַאטשפיױא-רעטעברַא רעד ץרַאמ ןיא טריסַאּפ טָאה
 .ןָאדנַאל ןייק ןייג ןזָאלעג עסַאמ רעצנַאג ַא ןיא ךיז ןבָאה רעטעברַא ענעדירפוצ
 טָאה סָאװ ,רעטילימ םעד ךרוד שרַאמ רעייז ןיא ןרָאװעג טרעטשעג ןענייז ייז
 | ,דָאבטולב עכעלקערש ַא טכַאמעג

 סיורג יו זַא ,עמעָאּפ רעד טָא ןופ ןעז ןיילַא ןיוש טעוו רענעייל רעד
 עדעי טסַאהעג יללעש טָאה קרַאטש יױזַא ,טייחיירפ וצ עביל ןייז ןעוועג זיא סע/
 טרָאװ סָאד טצונַאב רע ןַא ,ןעז ךיוא טעװ רענעייל רעד .טלַאװעג ןופ עמרָאפ
 ןיא ןיא רע זַא ,ןעז רענעייל רעד טעװ ךיֹוא .טײטַאב ןטכעלש ַא ןיא עיכרַאנַא
 -סיזעד-ןָאנ , ַא ,טסיאיָאטסלָאט רעתמא ןַא עינַאריט ןגעק ףפמַאק ןופ עירָאעט ןייז
 ןיא רע זַא ,ךיז טנַאמרעד רעמ ןעוו ,טינ רעדנואוו ןייק ךיוא ןזיא סָאד ."טנעט
 -עגסיוא ןַא ןעוועג ןיא רע שטָאכ סָאװ ,ןיוװדָאנ םַאיליװ ןופ דימלת ַא ןעוועג
 -סיוא ןעק טייהיירפ זַא ,טביילנעג טינ רעבָא רע טָאה ,טסיכרַאנַא רענעכָארּפש
 יי ,דלַאװעג ךרוד ןרעוו טפמעקעג



 ןָאש ררַאנריעבכ 59 55 6 אר

 1926 ילי רעט30 ,"סטרעװרַאפ ,)

 ןוָאש דרַאנרעב ןגעו ליוװ רע גנוניימ עכלעוו ןבָאה געמ רענַײא דעדעי

 ייװ ,רעלעטשטפירש ַא יו -- רָאי קיצעביז געט יד ןרָאװעג טְלַא זיא סָאװ ---

 -ַאפ םיא טלַאה ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא .טסיאייסע ןַא ןוא גרוטַאמַארד ַא ,רעקיטירק

 "דנוא ןופ רעלעטשטפירש עטסטנַאילירב ןוא עטסקיציװ ,עטסערג יד ןופ םענייא

 ןיא טָאה סָאװ ,םענייא טימ ןגירק טינ ץרַאטש ךיז לעװ ךיא רעבָא ,טייצ רעז

 | / .םיא ןגעװ גנוניימ רעדנַא ןַא טכיזניה רעד

 סָאװ םעד רַאפ ןפמעק וצ טומ ןופ טרּפ םעד ןיא זַא ,רעכיז רעבָא ןיב ןיא

 ,ארומ ןייק ןליפ טינ ןופ םרּפ םעד ןיא ,טוג ןוא טכערעג רַאפ טלַאה רענייא

 םעד ןיא ,ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ ענייז רַאפ ןטַאטלוזער יד ןייז ןענעק סע סָאװ

 ןייק ךיז וצ ןָאש םינ טָאה ,ןפֶא ןוא יירפ ןעגנוניימ ענייז ןגָאזסױרַא ןופ טרּפ

 לָאז סָאװ רענייק ָאטינ זיא רעכיז .טלעוו רעשירעביירש רעצנַאג רעד ןיא ןכיילג

 | .טכיזניה רעד ןיא ןגייטשרעביא םיא

 רע רעכלעוו טימ ,דרעווש ַא ןעוועג דימת ןעּפ ןייז זיא וָאש דרַאנרעב רַאֿפ

 זיולב טינ טוג רַאפ טכַארטַאב טָאה רע סָאװ םעד רַאפ טפמעקעג קידנעטש טָאה

 : | ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ רָאנ ,ךיז רַאט

 רָאנ ןעק סָאד יו ,טסילַאודיװידניא רענעכָארּפשענסױא רעקרַאטש ַא ןייֵלַא

 ןזייוװאוצנא רעווש רעבָא זיא, רעלטסניק ןתמא ןַא טימ לַאפ רעד ןייז טינ שרעדנא

 -כרוד רעמ ןייז לָאז סָאװ ,טייצ רעזדנוא ןופ רעלעטשטפירש יד ןופ םענייא ףיוא

 דרַאנרעב ןיא סָאד יוװ ,ןייזליואוו םענײמעגלַא רַאפ קנַאדעג םעד טימ ןעגנורדעג

 | ,ןָאש

 ךיז ןבָאה ןעגנוניימ ענייז שטָאב --- וָאש דרַאנרעב זיא ןעניז םעד ןיא

 רעקיבלעז רעד ןבילבעג ץלַא -- ,ןטכיזניה עקינייא רָאג ןיא טרעדנעעג סיוועג

 ךָאנ םָאה רע ןעװ ,ןעועג סע זיא רע יוװ ,רעפמעק-טייהיירפ ןוא טסילַאיצַאס

 רענייא ןעוועג זיא ןוא טסילַאיצַאס ַא רַאפ טרעלקרעד ךיז ,ןַאמ רעגנוי ַא יו רָאג

 יירַאטסיה סעמעוװ ,"טּפַאשלעזעג-ןָאיבַאפ, רעטמירַאב רעד ןופ רעדנירג יד ןופ

 םזילַאיצָאס ןשילגנע םעד ןופ סולפנייא ןוא גנולקיװטנַא רעד רַאפ טיײטַאב רעש



 אבספ { ט בי ר ש

 טימ רענייק טעוװ ,ללכב גנונעװַאב-רעטעברַא רעשילגנע רעד ןופ ןוא טרפכ
 .ןענעקיילּפָא טינ ןסיוו סָאװטע

 םרַאש ןוא עקיציוו טסכעה ןייז ךיוא יו ,ענייז טײקיטפַאהדנַאטש יד טָא ןוא

 טימ ,רוניפ רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעסיורג ַא רַאפ טכַאמענ םיא רעד פ ןוא גנוצ

 ,ךיז טנכער טלעוו עטריזיליוויצ עצנַאג יד גנוניימ סנעמעוו

 ךס ַא ןעוו רעטלע ןפיט םעד טכיירגרעד ןיוש טָאה וָאש דרַאנרעב שטָאכ ןוא

 ךיז ןקורּפֶא ןוא ןעורוצּפָא ךיז טייצ יד ןעמוקעג זיא סע זַא ,ןטכַארט ןשטנעמ
 קיטפערק ןוא גנוי ױזַא ץלַא ךָאנ ,גנוניימ ןיימ טיול ,רע זיא ךָאד ,טייז ַא ןיא

 רימ ,ךָאנ רעמ .טנגוי רעטסעכ ןייז ןיא ןעוועג סע ןיא רע יוװ ,קידנדיינש ןוא

 טשרע ןכי-שעגנָא רע טָאה ןעייסע ענייז ןוא ןעמַארד עטסעב ענייז זַא ,ךיז טכַאד

 .גנַאק טינג



 ליװגנַאז לאדשי דעקנעד ןוא רעלעטשטפידש דעד

 ,1926 טסוגיוא רעט13 ,"סטרעוװרַאּפ;)

 רימ טָאה ליװגנַאז לארשי רענעברָאטשרַאפ-ירפד-וצ רָאנ ןוא סָאװ רָאנ רעד

 ןגייושרַאפ ןצנַאג ןיא ןענעק לָאז ךיא זַא ,טפַאשרַאפ סונענ ןקיטסייג ליפ וצ

 | | ,טיוט ןייז ןופ טקַאפ םעד

 ןופ ןליפעג עניימ ןקירדסיוא רעטרעוו רָאֹּפ ַא טימ ןיולב שטָאכ זומ ךיא

 וזַא טּכַאמעג טפָא ךימ טָאה סָאװ ,רעלעטשטפירש םעד וצ טיײקרַאבקנַאד

 וצ ךיז טכַאמעג ךימ רעטּפָא ךָאנ ןוא ץיוו ןפרַאש ןייז קנַאדַא ןכַאל קיצרַאה

 .לַאזקיש ןכעלשטנעמ םעד ןנעוו רעקרַאטש ןוא רעפיט ןטכַארטרַאפ

 ףיוא טָאה סע קורדנייא ןקרַאטש ַא רַאפ סָאװיטוג רעייז ךָאנ קנעדענ ךיא |

 טסורדענ ךָאנ ךיז טָאה רע ןעוו ,יסרערט1ש יד ןופ גיִנעְכ , ןייז טכַאמענ רימ

 טימ בָאה ךיא ױזַא יו ןוא "רעלדייא יהט , לַאנרושז-שדוח ןשילגנע םעד ןיא
 ,לַאנרושז םעד ןופ גנוניישרעד רעד ףיוא שדוח ןדעי טרַאוװעג דלודעגמוא רעתמא

 ,קרעוו ןסיורנ םעד טָא ןופ גנוצעזרָאפ יד ןענעייל וצ רָאנ ידכ

 ,רָאמוה םענעטלעז םעד בילוצ רָאנ טינ ,קרעוו סיורג ַא זיא סע ,נָאז ךיא ,ָאי

 -שטנעמ ןופ טסיינ ןפיט םעד בילוצ רָאנ ,הרוש רעדעי ןופ סױרַא טצירּפש סָאװ

 ,רעלטעב ַא ,רערָאנש א ,טייטשרַאפ .ךרוד ןוא ךרוד םיא טגנירד סָאװו טייקכעל

 ַא טימ שטנעמ א טנַאהרעטסיימ סליוװגנַאז ןֹופ ןעמוקעגנסיױרַא רע ןיא ךָאד ןוא

 רעטסכעה רעד ןופ ןוא ץלָאטש ןופ ליפעג ןקידריװקרעמ ַא טימ ,ץראה סיורג

 | .עדרעוו עכעלשטנעמ

 קיגייו רעייז ,זיירק ןגנע ןַא רעייז ןיא ץוחא ,ליװגנַאז ןיא טםייצ רענעי וצ

 ךיא בָאה קרעוװורעטסיימ עקיזָאד סָאד טנעיילעג בָאה ךיא זיב .ןעוועג טנַאקַאב

 ןיֹוש בָאה ךיא רעבָא ,רָאנ טריטסיזקע רעלעטשטפירש ַאזַא זַא ,טסואוועג טינרָאנ

 .רעטסיימ ַא ןופ קרעוו ַא ןעייל ךיא זַא ,טליפעג טלָאמעד
 רעדניק  ענייז ;ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא טנעיילעג םיא בָאה ךיא רעמ סָאװ ןוא

 ענעדיישרַאפ ןופ סעיפַארגָאיב ענייז ,"רעמיורט , ענייז ךָאנרעד ,"ָאטעג רעד ןופ

 ןסיורג םעד טצעשעג ןֹוא ןעמוקַאב ביל ךיא בָאה רעמ ץילַא ,ןדיי עטמירַאב

 ,רעלעטשטפירש
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 ןעוו ,ןניוא עניימ ןיא ןח ןייז ןרָאלרַאפ ראה ַא ףיוא םינ טָאה רע ןוא
 -נואוו ןסיורג ןייז טימ ןוא המשנ ןייז ןֹופ רעייפ ןצנַאג םעד טימ ךיז טָאה רע
 רַאפ טלעטשעגנייא ךיז ,רעלעטשטפירש ןוא רענדער ַא יװ ,טנַאלַאט ןרַאברעד
 יו רָאנ רימ טָאה סע .טפמעקַאב קרַאטש טייצ רענעי ֹוצ בָאה ךיא סָאװ םעד
 ענייז טדנעוורַאפ גנובַאנַאב רעקידלַאװעג ַאזַא טימ שטנעמ ַאזַא סָאװ ,ןָאסעג
 -רַאֿפ רעסעב םיא ךיא בָאה ?סיב ַא רעטעּפש ."םולח  ַא ףיוא תוחוכ עסיורג
 ,ןוא ןדייל סָאװ עלַא רַאפ טקיטולבעג טָאה ץרַאה סיורג ןייז ,ץרַאה ןייז .ןענַאטש

 שיילפ ןייז ןופ שיילפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד טימ טריזיטַאּפמיס רע טָאה ךעלריטַאנ
 -עג טנַאלַאט ןסיורג ןצנַאג ןייז רעבירעד טָאה רע ןוא טםולב ןייז ןופ טולב ןוא
 .טסניד רעייז וצ טלעטש

 ןופ רעמ רעבָא ,רעלעטשטפירש רעסיורג ַא ןעוועג זיא ליװגנַאז ,ָאי ...|
 טנעקעג טָאה טיוט רעד רָאנ ןעמעוו ,טסייג ןסיורג ַא םימ שטנעמ .ַא ,ץלַא

 יי | | ,ןכערבעצ



 רע טעג

 (98 87 ו"ו ,1948 ,יסזילַאיצַאס ןכעלטייהיײרפ ןשידי ןופ ןרָאי עטשרע}, ךוב ןפ)

 .גנוטכַא עטסבעה יד טליפענ ןַאמ םעד וצ ןבָאה רימ זַא ,ןסיוו טפרַאד ריא

 טפָא ןנעלפ רימ .ןשטנעמ ןטנעגילעטניא קרַאטש ַא רַאפ ןטלַאהעגנ םיא .ןבָאה רימ

 -ָאס ןיא "טנעמסייב , ַא ןיא טָאהענ טָאה רע סָאװ ,למערק ןייז ןיא ןעמוק לָאמ

 ןגַארפ ענעדיישרַאפ רעכיא ןייז לּפלּפמ ךיז טרָאד ןנעלפ רימ ןוא ,טירטס קלאפ

 | ,טרָאוװ עקידנדײשטנַא סָאד ןעוועג טרָאוװ ןייז זיא טפָא ץנַאנ

 ןופ םענייא וצ ןעמוק טינ לָאז רע זַא ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ ךיז בָאה ךיא

 וצ ןעמוק ןייז ןופ ךַאזרוא יד זַא ,ביילנ ךיא ןוא .,ןעגניטימ-ןסַאמ ערעזדנוא

 ךיא ואוו (םוירָאטידיוא) לָאה רעד :רעטושּפ ץנַאנ ַא ןעוועג ןיא גניטימ םעד
 קלָאפָאס ןיא עקַאט ןעוועג ןיא ,עיצקעל עשידיי עטשרע ןיימ ןטלַאהעג טָאה

 -רַאפ ֹוצ טינ טנוװֶא קיטיירפ קידנעייז ןוא ;?למערק ןייז ןופ טייוו טינ ,טירטס

 רשפא רעדָא ,טייקירעגיינ בילוצ זיולב לָאה ןיא טּפַאכעגניירַא ךיז רע טָאה ןעמונ

 א ןעװעג טפָא ןיא רע סָאװ ףיוא ,ןצעביק וצ קיטומטונ זדנוא הנווכ רעד טימ

 ,ןלעב רעסיורנ
 ךעלקריוו רע טָאה ,טנעמילּפמָאק םעד טכַאמעג רימ טָאה רע ןעוו ,טָא זיא

 ןופ רעטרעווביול רָאּפ יד זַא ,רעכיז זיא סע .המשנ עיינ ַא רימ ןיא ןזָאלעגניירַא

 ַא יו טייקיטעט רעקידרעטייו ןייס ןיא ןפלָאהעג קרַאטש רימ ןבָאה ןרעטענ

 | | .רענדעד רעשידיי

 ַא ןגָאז ןופ ןטלַאהקירוצ טינ ךיז ךיא ןָאק ,ייברעד ןיוש טלַאה ךיא זַא ןוא

 ,ןשטנעמ ןסיורג םעד ךיוא רָאנ ,ןביל רָאנ טינ םעד ,ןרעטענ ןנעו רעטרעוו רָאּפ

 ךָאנ ןענייז רימ ןעוו ,ןבעל רעזדנוא ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה סָאװ

 | .גנוגעװַאב רענײמעגלַא רעזדנוא ןיא ךיוא ןוא ,גנוי יױזַא ןעוועג
 ןעוועג ןיא סָאד .דייז ַא שטנעמ ַא ,טגָאז ןעמ יװ ,ןעוועג רע זיא סנטשרע

 -נרע ןייז .ןשטנעמטימ ענייז וצ עביל טימ ןסָאלפעגרעביא טָאה סָאװ ,רוטַאנ ַא
 סָאװ ,ַאזַא ךעלקריוו ןעוועג זיא ,רענעגעק עטסרעטיב יד וצ וליפא ,טיײקיטפַאה

 עטסעב עמַאס יד ןשיװצ וליפא ,ןשטנעמ קינייװ רעייז ייב ןפָארטעג בָאה ךיא

 ,טנעקעג בָאה ךיא ןעמעוו

 טרָאד .ריטרַאװק-טּפיוה יד זדנוא ןופ ךס ַא רַאפ ןעוועג ןיא למערק ןייז
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 רימ ןגעלפ ןרעג רָאג ןוא :טּפַאשדניירפ-ןשטנעמ עטסכעה יד ןסָאנעג רימ ןבָאה
 ,רעמיצ םעניילק ַא ןיא למערק ןרעטניה ךיז קידנביילקפיונוצ ,ןעגנערברַאפ טרָאד
  יד) ינע רעטכָאט ןייז טייקכעלדניײרפ-טסַאג רעסיורג ןייז ןיא םיא ןבָאה ןפלָאהעג
 רעבָא ,עכַאפנייא ץנַאג ַא ,יורפ ענעגייא ןייז ךיוא ןוא (ןהָאק לקיימ ר"ד ןופ יורפ
 .יורפ עקיצרַאהביל ,עטונ רעייז ַא

 רעקידנטײטַאב ןופ שטנעמ ַא ןעוועג רעטענ ןיא ץרַאה סיורנ ןייז ץוחא
 ןזעיגולער םעד טסַאהעג טָאה רע .ןעגנוגייצרעביא עטסעפ ץנַאג ןוא ץנעגילעטניא
 ןבילבעג רע זיא עיגילער ןופ רעפמעקַאב ַא ןוא ;ואנשה תילכתב ןבױלגרעבַא
 | ,ןבעל ןצנַאנ ןייז ןופ ךשמב

 רערעטיב ַא ןוא טילָאּפָאמסָאק רעטנייצעגרעביא ןַא ןעװעג ךיוא זיא רע
 ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ .ןטלַאטשעג ענייז עֶלַא ןיא םזילַאנָאיצַאנ ןופ רעפמעקַאב
 -ער טימ טכַאמעג םולש ןבָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ רעריפ עשידיי יד
 ,רעטענ טָאה --- ךַאז-טַאווירּפ ַא זיא עינילער זַא ,דיידסיוא םעד רעטנוא -- עיגיל
 םעד בילוצ ןיוש ןוא ;וצרעד ןעמיטשוצ טנָאקעג טינ ןפוא םושבכ ,טייז ןייז ןופ
 .ןטסיכרַאנַא יד וצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה ןיילַא

 ןפוא ןצנַאג םעד ןוא ?סטרעוורָאפ, םעד טַאהעג ביל טינ קרַאטש טָאה רע |
 -ַאפ ןטלַאהעג טָאה רע לייוו ,רַאפרעד ץלַא ןופ רעמ רעבָא ;עיצַאטיגַא ןייז ןופ
 -רעבַא ןזעיגילער ןוא טייקמוד , רעד טימ ןסימָארּפמָאק ײלרעלַא ןכַאמ וצ קיטיינ
 .ןסַאמסקלָאֿפ עסיורג יד ןופ "ןביולג

 רעטעבדַא רעיירפ , רעד רַאפ ןבירשעג ךס ַא רע טָאה ןרָאי עטצעל ענייז ןיא
 עטצע? יד זיב דניירפ עטוג עטסעב יד ןבילברַאּפ ןענייז רימ שטָאכ ןוא ;?עמיטש
 יו "ש"ַאּפ , רעד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה רע שסָאכ ןוא ;ןבעל ןייז ןופ ןטונימ
 ,רָאי רָאפ עטצעל יד ןיא רע טָאה ,ךָאד -- ןַאגרָא-סגנורעלקפיוא ןיא-ספמַאק ַא
 םעד ןוא עינילער טינ ףמעקַאב ךיא יאמלה ,טַאהעג תומוערת רימ וצ ךיוא
 ןייז טיול ,טפרַאדעג ןוא טנָאקעג סע טלָאו ךיא יו ,קרַאטש יױזַא םזילַאנַאיצַאנ
 -י | .ןָאט ,גנוניימ

 -לַאװרַאֿפ רעד טייצ רָאי עכעלטע ןופ ךשמכ רעטעּפש ןרָאװעג זיא רע ןעוו
 םייב טסעק ףיוא ןעועג טינ סלָאמַאד ךָאנ ןיא סָאװ ,"טפנוקוצ , רעד ןופ רעט
 רָאנ .לַאנרושז םעד רַאפ ןבעל סָאד טגיילעגקעװַא שממ רע טָאה ,"סטרעוורַאפ,!

 ןייז ןיא ןוא ,ןעמוקעג םיא ןענייז סָאװ ,תוריכש יד ןעמונעג טינ רע טָאה טפָא
 יז .טרעמיקעג קינייו ץנַאג םיא טָאה סָאד .גונעג טיורב ןעוועג םיוק זיא בוטש
 ריא ןיא סלָאמעד ןיא סָאװ ,"טפנוקוצ , יד זַא ,ןעוועג םיא רַאפ ןיא ךַאזטּפיוה
 ןדעי ןעניישרעד ןענָאק לֶאז ,עקיטציא יד יו ערעדנַא ץנַאג א ןעוועג ,טלַאהניא
 ,ןֿפיפרעד וצ עבַאנּפיוא ערעווש ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,שדוה

 -רעביא עטסעפ-ןזדלעפ טימ ,שטנעמ רענעטלעז ַא ןעוועג ןיא רעטענ ,ָאי-
 רע זיא ,גרַאװננוי ,זדנוא רַאֿפ .םענייא ןדעי רַאפ עביל טימ ?ופ ןוא ןעננוגייצ
 ןטּפַאהרעטסומ ַא ןופ ןוא ןליפ ןוא ןעקנעד ןכיוה ןופ לַאווק רעתמא ןַא ןעוועג
 ףעשידיי רעד ןיא הביבס רעמענעגנָאמוא רעייז רעקיטלַאמעד רעד ןיא ןבעל
 | ,קרָאידוינ



 / עקיטַאנַאפ רעד -- יקסנישודרעשזד

 ,1926 טסוגױא רעט2 --- "סטרעװרַאפ,}

 סָאװ רָאנ רעד זַא ,ןלעוּפ ךיז ייב טונימ ַא ףיוא טנעקעג טלָאװ ךיא ןעוו

 עקיטשרוד-טולב ַא ןעועג רוטַאנ רעד ןופ זיא יקסנישזדרעשזד רענעברָאטשרַאפ

 ןענעגונַאב טנַאקעג טוג ץנַאנ ךיז ךיא טלָאװ .,טלַאטשעג רעכעלשטנעמ ןיא היח

 -עג ךיז טלָאװ ךיא .החכות עצנַאג יד קנעדנא ןקיטולב ןייז ףיוא ןסינסיוא טימ

 ןבערטש ריא ןוא טייהשטנעמ רעד ןופ .קילג םוצ סָאװ ,םעד טימ ןטסיירט טנעק

 ץנַאג סָאװטע רעטסנָאמ ַאזַא זיא ןבעל ןרעלעבָאנ ןוא ןכעלשטנעמ רעמ ַא וצ

 , - | .ןטלעז

 .ןענייז ,סנטשרע :םימעט ייווצ בילוצ ןעמעננָא טינ ךיא ןָאק סָאד רעבָא

 זַא ,תודע ןגָאז ייז ןוא טנעָאנ רעייז טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ךס ַא ָאד

 -רעביא ןוא עביל טימ לופ ,שטנעמ רעטונג ַא רעייז ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא רע

 א יו ךיז טָאה רע ןעוו ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ןשטנעמטימ ענייז וצ טייקנבענעג

 .ןוא ןשינעגנעפעג ײלרעלַא ןיא טרעגלַאװעגסױא םזירַא צ ןשיסור םעד ןופ ןברק

 | | .עגרָאטַאק ףיוא ריביס ןיא טלגָאװרַאפ ןעוועג זיא רע ןעוו

 ןיא ,עשיזיפ ןוא עקיטסייג ,ןדייל עכעלקערש עלַא ענייז ףיוא קידנקוק טינ

 ,דניירפ רענעבעגרעביא רעתמא ןַא ,רבה רעטונג ַא טייצ רענעי ןיא ןעוועג אקווד רע

 ןיפ גנוטכַא יד ןוא טפאשדניירפ יד ןברָאװרעד ןייְּלַא טימרעד ךיז טָאה סָאװ |

 עד ןרעוו ןזָאלעגוצ טינרָאג ןעק רַאפרעד .ןשטנעמ עטוג ןוא עלעדייא ךס ַא רָאנ

 ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז שטנעמ רעביל ןוא רעטונג רעד לָאז לָאמ ַא טימ זַא קנארעג

 ךעלשטנעמ ןסיגרַאפ סָאד ןייז לָאז סונעג רעטסערג סנעמעוו ,היח רעזייב א

 ?רנעצ יד ןיא ,אמזוג ןָא ראג ,ןרעו טלייצעג ןענעק תונברק סנעמעוו ןוא טולב

 יי : ,רעטנזיוט רעקיכ

 ,םנעמָאמ א ףיוא ןעמעננַא טינ ןעק ךיא סָאװ רַאפ ,טנורג רעטייווצ רעד

 רעד ןיא ,היח עקיטשרודטולב ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא יקסנישזדרעשזד זַא

 ףמַאק םוצ ןבעל ןייז טעמדיוועג רע טָאה טנגוי רעטסירפ ןייז ןֹופ סָאװ ,טקאפ

 ןטפַאלקשרַאפ ןוא ןטגָאלּפעג םעד ןופ ייזליואו םעד רַאפ ןוא .םזירַאצ ןגעק

 : | ,קְלֶאֹפ ןשיסור
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 .ךעלנעממוא ןיא ןעגנוגיינ עשיטסידַאֿפ טימ ןשטנעמ ַאזַא ןדניבראפ וצ
 ןופ טפניד םוצ ןבעגעגּפָא ךיז רעכיג רע טלָאװ ,לַאפ רעד ןעוועג סָאד טלָאװ
 -דרָאמ ןייז רַאּפ גנוקידירּפַאב עטסלופ יד ןענו בע טלָאװ רע ןכלעוו ןיא .,םזירַאצ =

 .,טסול |

 יקסנישזדרעשזד סקילעפ זיא רוטַאנ רעד ןופ זַא ,ןעמעננָא רעבירעד זומ ךיא
 םיא סע טָאה ענייז טייקלבָאנ יד ןוא ,שטנעמ רעלעבָאנ ,רעלעדייא ןַא ןעוועג
 ףענייק סָאװ ,טקַאפ ַא סע ןיא ךָאד ןוא .רעפמעק-סטייהיידפ ַא רַאפ טכַאמעג
 -יּפרַאפ ןוא טייטעג טָאה שטנעמ רעטונ-קיצרַאה .רעד טא זַא ,ןנערפּפָא טינ ןעק
 ;ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןבעל ןייז ןופ רֶאי עכעלטע עטצעל יד ןיא טקינ
 יב 5 7 | 7 ? ןרעלקרעד סע ןעמ ןעק עשז יװ

 ןוא טינ ףרַאד ןיקסנישזדרעשזד ןופ טיוט רעד זַא ,רעבירעד טכַארט ךיא =
 טימ ןטליש וצ טייחנגעלעג ַא יוװ רענגעק ענייז ןופ ןרעוו טצונעגסיוא טינ רָאט
 ףרַאד טייהנגעלעג יד רָאנ : ןפלעה סע טעװ סָאװ .קנעדנָא ןייז תוללק עטיוט
 עסיורג יד ךעלטנירג ןכוזכָאנ ןוא ןטכַארטרַאפ וצ ךיז ידכ ןרעוו טצונעגסיוא
 ,היח רעדליוו ַא ןיא ןשטנעמ ןטונ-קיצרַאה ,ןטוג ַא טלדנַאװרַאפ טָאה סָאװ ,הביס

 ןיא זיא יקסנישזדרעשזד זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ןעמ זומ ,ןָאט וצ סָאד ידכ
 רעמַאזיורג רעד ןֹופ רעטלַאהפיוא רעד ןוא רעדנירג רעד ןעוועג טינ ןתמא רעד
 .אקעשט ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקַאב זיא סָאװ עיצוטיטסניא רעשיטסיװעשלָאב
 ,ןיבר ןוא טָאג ןייז ןופ גייצקרעוו ןוא רעליש רעיירטעג ַא ןעוועג רע זיא רעכינ
 רָאטיזיווקניא םעד יװ ןטכַארטַאב ,ןיקסנישזדרעשזד ,םיא ןעק ןעמ ביוא .ןינעל
 -רעביִא רעשיטסיוועשלָאב רעשיסור רעד ןיא עציזיווקניא יד יװ ַאקעשט יד ןוא
 ,רָאטיזיווקניא-סיורג םעד רַאפ ןענינעל ןטכַארטַאב טכער טימ ןעמ זומ ,שינערעק
 טציא ןטליש ןוא ןענינעל ןופ טיוט םעד טנייװַאב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוא
 רעייז ,טדערעג דלימ ,ןענייז ,ןיק לסנישזדרעשזד | ןופ קנעדנָא םעד תוללק עטיוט טימ
 סא ,טנה יד זיולב ןעוועג ,ןעמעלַא ךָאנ ,זיא יקסנישזדרעשזד .שינַאל טינ
 -  .ףוטַאטקיד רעשיטסיװעשלָאב רעצנַאנ רעד ןופ ןוא ןענינעל ןופ גייצקרעוו

 קור דקִיוא רעטסט? וב רעד ,גנוניימ ןיימ טיול .,ןעוועג זיא יקסנישזדרעשזד
 ןענייז ,ענייז ןסָאנעג ערעדנַא עֶלַא יו ,רע .רוטַאטקיד רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ
 ,סקית-עעדיא ןַא ןופ טשרעהַאב ,טציא ךָאנ סע ןענייז יז ןופ ךס ַא ןוא ןעוועג
 יד ןכלעוו ףיוא טנעמַאדנופ עמַאס רעד זיא סָאװ ,םזיטַאנַאֿפ ןכעלקערש ַא ןנפ
 | | - .טיובעג זיא קלָאפ ןשיסור ןצנַאנ םעד ןֹופ עידעגַארט עסיורג

 ןרָאװעג טשרעהַאב סנטשרע; ןענייז ,םירבח .ענייז עֶלַא יו ,יקסנישזדרעשזד
 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא עקיצנייא יד ןענייז ייז זַא ,קנַאדעג ןקידחנושמ םעד .ןופ
 םע ןענייז ייז זַא ןוא ,תמא ןקיטכיר םעד טעוװעטנורגרעד ךעלדנע ןבָאה סָאװ
 רעכלעוו ןיא שינרעטצניפ ריא ןופ טייהשטנעמ עצנַאג יד ןריפוצסיורַא ןפורַאב
 -י יי .טעשזדנָאלב יז

 רעד ןזיא ןביופג | ןייז זַא ,טבייפג רעקיטַאנַאפ- .רעזעיגילער רעד .יוװ טקנוּפ -
 ,ןרעוו טקילוטרַאפ ןפרַאד שרעדנַא ןביילג סָאװ ,עלַא זַא ןוא .,רעקיטכיר קיצנייא
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 ריא ןוא דנַאלסור טכַאמ סעמעוו ןיא יד טימ לַאפ רעד ןעוועג ךיוא ןיא ױזַא

 .ןלַאפעגנירַא ןענייז לאזקיש

 עלַא ןגעק ףמַאק-סגנוטכינרַאפ א וצ ןריפ ךעלדיטַאנ זומ תעגושמ אזַא

 עטסרעטצניפ יד ןופ רעקיטַאנַאפ עזעינילער יד יו ,טקנוּפ ןוא עקיבײלגשרעדנַא

 ףיוא קידנטָארב זַא ,טכיילגעג תמאב ןבָאה עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןטייצ

 ןעגעק ייז סָאװ ,ךַאז עטסערג יד ייז ןעוט ,םיסרוקיּפַא יד סנפיוהרעטייש ערעייז

 רעקיטַאנַאֿפ עשיטסיוועשלָאב ערעזדנוא ןבָאה ױזַא טקנוּפ ,טָאג רעייז רַאפ רָאנ

 שרעדנַא ןעקנעד סָאװ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןופ גנוטכינרַאפ יד זַא ,טביילגענ

 םזינומַאק םעד ,טָאנ רעייז רַאפ ןָאטפיוא ןענעק ייז סָאװ עטסערג סָאד זיא ,ייז יו

 י"רעמַאב םינ ןוא קידנעעז טינ ,ללבב עיצולָאװער רעשיסור רעד רַאפ ןוא ,טרפב

 יז ןבָארג ,ןעוט ייז סָאװ ץֵלַא טימ זַא ,םזיטַאנַאפ ןכעלקערש רעייז ןיא קידנק

 .עיצולָאװער רעשיסור רעד רַאּפ רבק םעד רעפיט ןוא רעפיט ץלַא

 ןדליוו םעד ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןענייז םירבח ענייז ןוא יקסנישזדרעשזד

 -נורַא ןביוא ןופ טפַאשלעזעג עכעלשטנעמ יד ןעיוברעביא ןעק עמ זַא ,קנַאדעג

 ןבָאה ייז רעדייא ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא טולב עכעלשטנעמ םימי עצנַאג ןוא ;רעט

 ןבָאה ייז זַא רעכיז טינרָאג ךָאנ ןיב ךיא ןוא ,תועט ןכעלקערש רעייז ןעזעננייא

 .קנַאדעג םעד ןופ טייקכעלגעממוא יד ןוא טייקדליוו יד ןעזעגנייא טציא ןיוש

 ןיא ץלַא ךָאנ טריטסיזקע דנַא;סור ןיא רוטַאטקיד יד זַא ,זיא טקַאפ םעד םערָאװ

 עמ ןַא ,קנַאדעג רעד זַא ,זייװַאב רעטסעב דעד זיא סָאד ןוא ,טלַאװעג רעלופ ריא

 ,רעטנורַא ףיוא ןביוא ןופ ןבעל עכעלטפַאשלעזעג קסָאד ןעיוברעביא ןעק

 .רעשרעה עקיטציא עשיסור יד ןופ ּפעק יד ןיא קרַאטש ץנַאנ ךָאנ טכעל

 -לצנייא רעד זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענייז םירבח ענייז ןוא יקסנישזדרעשזד

 טריטסיזקע טָאטש דעד טינ זַא ןוא ,ףערטַאב ןּפַאנק ַא רָאג ןופ זיא שטנעמ רענ

 רענלצנייא רעד רָאנ ,ןשטנעמ םענלצנייא םעד ןופ ןייזליואוו ןוא קילג םעד רַאֿפ

 יַאב ןיא ,רָאטַאטקיד רעשיטסישַאפ רעד ,ינילָאסומ .טַאטש םעד רַאפ טריטסיזקע

 יזַא סע רע טעוװעשוב טנורג םעד ףיוא ןוא ,תענושמ רעקיבלעז רעד ןופ טשרעה

 ןענָאילימ עכלעוו רַאפ ,טייהיירפ ןוא טכער עכעלשטנעמ דעדעווטעי טערטעצ ןוא

 .תורויז ליפ ןופ ךשמ ןיא טדעפּפָאעג סנבעל ערעייז ןבָאה ןשטנעמ ןענָאילימ ןוא

 יד טינ ןעעז ןוא טייקדנילב ןופ ןגָאלשעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ ןענייז סָאד = |

 ןַא ןיא סע זַא ,ןייטשרַאפ טינ ןליוו סָאװ ןשטנעמ ;דלַאװ םעד בילוצ רעמייב

 יד ואו ,דלַאװ ַא ןופ ןעקנעד וצ טייקכעלנעממוא עטולָאסבַא ןַא ןוא ןיזמוא

 .טקַאהעגסיוא ןענייז רעמייב

 -כיר םעד טקירדעגסיוא תושרד ענייז ןופ רענייא ןיא טָאה םוטסירק סוזעי

 רעד רָאנ ,תבש ןרַאפ ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא שטנעמ רעד טינ זַא ,קנַאדעג ןקיט

 ןופ טשרעהַאב ןיִלַא ךָאנ ןענייז םינילָאסומ ערעזדנוא דעבָא (=ןשטנעמ ןרַאפ תבש

 ןצ .ענעגיט סָאד טפױהַאב טָאה טנאדעג רעטשידײ רעד .ָאטטַאדער (+

 ירעביא טינ טײז ריא א ,רָאװעג ןבעגעגרעביא תבש רעד זיא ךײט

 ' .("אצת יכ יהשרפ ,אתליכמ) חבש וצ ןרָאװעג ןבעגעג י
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 סאו ,םעד רַאפ ןרָאװעג ןּפַאשַאב ןיא שטנעמ רעד זַא ,םזיטַאנַאפ ןבעלקערש םעד
 םָאוו רעדעי זַא ןוא ,םזישַאפ רעייז רַאפ ,םזינומָאק רעייז רַאפ ,תבש ןָא ןפור ייז
 .ןרעו טכַארבענמוא ןומ ןוא טמַאדרַאפ זיא ,טָאג רעייז ןגעק ,הלילח ,זיא

 דלַאװעג טימ ןַא ,ןביולג ןרעטצניפ םעד וצ ךָאנ טינ ןעמעלַא םעד וצ ןוא
 טינ ךַאז ןייק ןעמ ןעק טלַאװעג ןַא זַא ,רעמ ךָאנ ,ןוא ןריפסיוא ץֵלַא ןעמ ןעק
 ןרעו טנעקעג טָאה יקסנישזדרעשזד ױזַא יו ,ןייטשרַאפ םעוו ךיא ןוא ,ןריפסיוא
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ץרַאה ךעלשטנעמ ןייז סָאװ ,רעטסנַאמ רעכעלקערש ַאזַא
 -ַאר ןגעוו טפדנַאהעג ,ןביולג ןשיטַאנַאפ ןייז טיול ,ךיז טָאה סע ןעוו ,ןייטש ןיא
 .עיצולָאװער עשיסור יד ןעוועט

 ַא טימ ןברָאטשעג טינ ןיא יקסנישזדרעשזד זַא ,ננַאלק ַא םורַא טייג סע
 ןבָאה ךעלדנע לייוו ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאנַאב ןיא רע זַא רָאנ ,טיוט ןכעלריטַאנ
 -יוט רעקילדנעצ יד ןופ סנטָאש יד ןוא ,ןניוא עטעדנעלברַאפ ענייז טנפעעג ךיז
 טייקמאזיורג ַאזַא טימ טָאה רע סָאװ ןוא ןדרָאמרעד טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,רעטגז
 ,טזָאלעג ור וצ טינ םיא ןבָאה ,טקינַײּפרַאּפ

 רע טָאה טסיזמוא ץנַאג זַא ,ןעזעגנייא רע םָאה ךעלדנע זַא ,ןסייה לָאז סע
 עשיסור יד טעװעטַארעג טינ רע טָאה רָאנ טינ זַא .טולב ךעלשטנעמ םימי ןסָאנרַאפ
 רעטנזיוט רעטרעדנוה יד טימ ןעמַאזוצ טעדרַאמרעד יז טָאה רע רָאנ ,עיצולאווער
 ביוא רעבָא ,תמא עקַאט ןיא סָאד יצ ,טיג ךיא סייוו .טכַארבעגמוא םָאה רע סָאװ
 ,עידעגַארט עטסכעלקערש יד ןעוועג סע טלָאװ ,ןעוועג ױזַא ךעלקריוו טלָאװ סָאד
 -יפ רעטסשיגַארט רעד רַאפ ןרעוו טכַארטַאב טנעקעג טלָאװ יקסנישזדרעשזד ןוא
 .המוהמ רעשיסור רעצנַאנ רעד ןיא רוג

 -םירעטקַארַאכ סָאד לייוו ,הרעשה רעד ןיא ןביילג וצ רעווש זיא סע רעבָא
 טינ ,רעקרַאטש ץלַא טדעוו רעקיטַאנַאפ רעד סָאװ סָאד זיא םזיטַאנַאפ ןיא עשיט
 | ,ןיא רע טדנעלברַאפ יו ,טיירש םורַא ץלַא סָאװ םעד ףיוא קידנקוק

 ,טביילג רע סָאװ ,סָאד זיא רעקיטַאנַאפ םעד ןיא עשיטסירעטקַארַאכ סָאד
 ןטנעמונרַא גנוקריוו עּפַאנק ץנַאג ַא ןבָאה רַאפרעד .קיניזמוא ױזַא זיא סע ?ייוו
 .טינרָאג ןעמ ןעק רעקיטַאנַאפ םעד טימ םיוו ,רעקיטַאנַאפ ןדנילב םעד ףיוא
 י- . ..ןריטנעמוגרַא

 רעקיבלעז רעד ןברָאטשעג ןיא יקסנישזדרעשזד זַא רעכיז ...ןיב ךיא
 טָאה רע טניז ,ןרָאי עכעלקערש עֶלַא יד ןעוועג זיא רע יו רעקיטַאנַאפ רעקידהנושמ
 -עקרעביא רעשיטסיוועשלַאב רעד ןיא עלָאר עקיטולב ןייז ןליּפש וצ ןביוהעגנָא
 יי ,.שינער

 סָאװ ,םעד ףיוא קידנטכַא טינ ,רעקיטַאנַאפ רעקיבלעז רעד ןברָאטשעג ןִיא רע
 ַא רָארעט ןצנַאג ןייז טימ ןזיװעגסױרַא ךיז רע טָאה ןגיוא ענעפָא טימ ןדעי רַאפ
 | ,לַאפכרוד רעכעלקערש

 .םזיטַאנַאֿפ רעד טָאה הרובנ עכעלקערש ןוא ערעטצניפ ַאזַא
 ןעלגנַאר ךיז תֹוחֹוכ ערעזדנוא עלַא טימ ןעז וצ ןיא ןָאט ןזומ רימ סָאװ

 יז ןעלדנַאװרַאפ ֹוצ הוכב ןיא סָאװ ,םזיטַאנַאֿפ רעטסנַאמ ןכעלקערש םעד ןגעק
 .תויח עדליוו ןיא עטסלדייא יד ןוא עטסעב
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 ןצנַאג ןייז ןופ ןוא ןיקסנישזדרעשזד ַא ןופ ליּפשייב ןכעלקערש םעד ןופ ,ָאי
 ץַאלּפ ַא ךיז רַאפ טניפעגנ םזיטַאנַאפ-רעטסנָאמ רעד זַא ,ןענרעל רימ ןזומ ,ןבעל

 ,ןעננוגעװַאב עטסלדייא יד ןיא ךיוא רָאנ ,עיגילער רענעי רעדָא רעד ןיא רָאנ טינ

 עלַא ןופ ןוא תורצ ערעייז עלַא ןופ ןשטנעמ יד ןעיײרּפַאב וצ זיא ל?יצ רעייז סָאװ
 ...טדימשעג ןענייז ייז עכלעוו ןיא ןטייק

 ןעגנוגעװַאב ערעדנַא עלַא ןיא ןוא גנוגעװַאב רעשיטסיװעשלָאב רעד ןיא
 וצ ?סילש םעד טָאה יז זַא ,ןביולג רעקידהנושמ רעדליוו רעד ךיז טקיטסעפרַאפ

 -ַאלקשרַאפ זיא גנוגעוװַאב רעשיטסיוועשלָאב רעד ןיא .תמא ןקיטכיר קיצנייא םעד
 -טנורג ַא וצ ןסקָאװעגסיױוא ,?לכ םוצ ,ײטרַאּפ רעד וצ םענלצנייא םעד ןופ גנופ

 -עג ןביוהענפיוא זיא ןעננוגנעװַאב ערעדנַא עֶלַא ןיא יוװ רעמ ,ריא ןיא ,ּפיצנירּפ

 ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,ןדרָאמ ,ןנָאז ןניל ,ןדמיולרַאפ סָאד טנגוט ַא וצ ןרָאװ/

 ןעלקיוװטנַא טנעקעג ךיז טָאה ריא ןיא רָאנ ןוא ריא ןיא .הלשממ ריא ןקיטסעּפַאב
 ךיִז ךָאד ןוא ,ןעוועג יקסנישזדרעשזד זיא סָאד יו ,רעדרעמ רעקינוצסיורג ַאזַא
 רעד ןופ ךיוא ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ רעטער םעד רַאפ ןטכַארטַאב
 | | יב | ,..טייהשטנעמ רעצנַאנ
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 (1938 יע יאמ --- ,יטײקיטכערעג ,}

 .םעד ןנעוו שֿכעוו רעד ןסיוו ןזָאל וצ שינעעשעג רעקיטכיװ ַאזַא רַאפ ןטלַאהעג טינ סע ןבָאה ,דנ'ק ןרָאבעג-יינ םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג סע ןענייז םָאוו סעמַאמ ןוא סעטַאט יד ,תועמשמ ,"ש"אפ , רעד ןיא םעד ןגעוו טרָאװ ַא שטָאכ טכוזעג ךיא בָאה טסיזמוא ןוא ,"עמיטש רעטעברַא .עיירפ , רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןיב ךיא זַא ,זיא טקַאפ רעד .טינ ךיא ןיב רעכיז ץנַאג רעבָא ,ךיא בייפנ ,1900 רָאי ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא יז ןַא ,רימ טגָאז עמ .ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ?לַאנָאשענרעטניא , יד ןעוו ,ןענָאמרעד טינ ךיז ךיא ןעק ,טגָאזעג תמא םעד
| 

 | 1 , טכבַאמעג טינ יז טָאה םשור ןסיורג ןייק ןוא ,ןסקַאו ליטש טרָאס ַא ןעוועג זיא סע .טסואוועג ריא ןופ רעצימע םיוק טָאה ,10-9 רָאי ַא טלַא ןרָאוװעג טינ ןיא ?לַאנָאשענרעטניא, יד זיב ןַא ,ןגָאז ןזומ רימ רעבָא .לפייווצ ןויק ָאטינ זיא ,טלַא רָאי 98 ןרעֹוו ראי ןקידנעמוק בעד טעװ ,רעקיטכיר ,רעדָא לא ןיא ?לַאנָאשענרעטניא ,, יד זַא ,םעד ןנעוו ,ןכל .ערעדנַא ייווצ ןעמוקענרָאפ ןענייז ריא רַאפ זַא ,ןסיוטשנא ןיֹוש ךיז ןעמ ןעק ,?לַאנגשענרעטניא , רעד ןופ (-ָאפנעמַאזוצ) ןשנעװנָאק עטירד יד קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא --- ןבירשרַאפ ץעגרע אי ןיוש טייטש --- ,1908 רָאי ןיא סאו ,םעד ןופ רָאנ ,ןרָאװעג ןבירשרַאפ ץעגרע זיא סָאד לייוו ,םעד ןופ םינ ךיז רימ ןסיוורעד סָאד ןֹוא .רעכיז ךיז טכַאד זיא סָאד 1900 ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ?לַאנַאשענרעטניא , יד זַא ,ןגעווטסעדנופ .תמא םעד ןייגרעד וצ טעּפש וצ 5םיב ַא ןיוש זיא טציא זַא ,ארומ קרַאטש בָאה ךיא יוא ;קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעגרַאפ רָאג ןיא סָאד זַא ,ערעדנַא ןגָאז :עיפלעדַאליפ ֹוצ טרעהעג דובכ רעד זַא ,ןגָאז לייט ,ןעמוקעגרָאפ זיא גנוריסַאּפ עסיורג עקיזָאד יד ,נָאטש רעכלעוו ןיא ,ואוו רעכיז טינ ןליפא זיא סע .טייקלקנוט ןיא טלקיוועגנייא ןיא ?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ טרובעג םעד ןופ עטכישעג עצנַאג יד ,אי
 רעד ןיא ןסָאלשעגנָא לעיציפַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ואװשרעדנַא ןוא קרָאידיג ןיא } סנָאינוי ערעדנַא רֶאּפ ַא ןוא ןָאינוי-רעכַאמטסיײװ סידייל יד ,ןָאינוי רעכַאמקוָאלק יד יװ ,סנָאינוי ענלצנייא ךיוא טלָאמעד ןעוועג ןענייז סע ,ךעלריטַאג
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 -טיױרַא טינרָאג טימ טָאה ןיילַא ?לַאנָאשענרעטניא , יד רעבָא ,"לַאנָאשענרעטניא,

 ,םעד ןגעו ןענַאמרעד טינ ךיז ןעק ךיא ,סנטסקינייוו ,טבעל יז זַא ,ןזיוועג

 -ייז ןוא טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ךס ַא רָאג טנַאקעג בָאה ךיא ,סיוועג

 .בא ,לשמל טנעקענ בָאה ךיא ,ןָאינוי רענעי רעדָא רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענ

 ....לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ ןטנעדיזערּפ עטשרע יד ןופ םענייא ,ןגרעבנעזָאר

 'וא ?לַאנָאשענרעטניא, יד רעדייא ,טייצ רענעי ֹוצ ןַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא |
 ךָאירעּפײץנַאלג רעד זַא ,טכַארטעג זדנוא ןופ ךס ַא ןבָאה ,קידעבעל תמא ןרָאװעג

 ןפוא םושב רעבָא ,זדנוא רעטניה רָאג זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 א םָאוו ,ןקיירטס עשידלעה .עסיורג יד ןענַאמרעד טּפָא ןנעלפ רימ ,זדנוא רַאפ טינ

 ,כטעדנָארַאב ףסוי ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא טָאהעג טָאה ןָאינוי-רעכַאמקוָאלק

 יי ,רעפמעק עכלעזַא ערעדנַא ןופ טריפעגנָא ,סקיירטס-רעדיינש עסיורג יד ןופ

 :רעטעברַא עסיורג ענעי טָא זַא ,ננוניימ א טשרעהעג טָאה סע ןוא ,סעדנָארַאב

 לָאמ ןייק ןיוש טעװ סָאװ ,טײהנעגנַאנרַאפ רעכייררָאלג רעד וצ ןרעהעג ןפמַאק

 רענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,סנַאינוי-רעטעברַא יד ,זיא טקַאפ רעד ,ןרעקקידוצ טינ ךיז

 רַאפ תוריכש ןייק ןעוועג טינ זיא רָאנ טינ ,טעּפישזעג םיוק ןבָאה ,טריטסיזקע טייצ

 | .סיִפֶא רעד רַאפ טלעג-הריד ןייק ןעוועג טינ ןיא טפָא רָאנ ,ןטמַאַאב םעד

 -ענרעטניא , יד זַא ,ןענָאמרעד טינ ןפוא םושב ךיז ךיא ןעק רעבירעד ןֹוא

 .סַאג רעזדנוא ףיוא טרעהעג סָאװ סעּפע טימ ךיז ןבָאה לָאז ?לַאנָאש

 טבייה ,ןבעל שירָאטסיה תמא ריא ,"לַאנָאשענרעטניא, רעד ןופ ןבעל סָאד

 -ענרעטנוא ןיא סָאו ?סרעכַאמטסייו סידייל יד , ןופ קיירטס םעד טימ ןָא ךיז

 ױזַא ןטלַאהעג טָאה סע .גנולפייווצרַאפ רעסיורג ןופ ליפענ ַא ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 ןסָאלשַאכ זיא סע ןוא ,ןרילרַאפ וצ סָאװ ןעוועג טינ עקַאט ןיוש זיא סע זַא ,טכעלש

 -עד ןבָאה סָאו ,"רעכַאמטסייוו סידייל , יד ןופ קיירטס ַא ןפורוצסיורַא ןרָאװעג

 יד ןפור וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע .טגנַאלַאב טינ ןָאינוי רעד וצ רָאנ טלָאמ

 ןיא עסַאק-ןָאינוי רעד ןיא שטָאכ ,ףמַאק םוצ ןפַאלקש ןוא סניפַאלקש רעטנזיוט

 | | .ןעוועג טינ הטורּפ ןייק

 טָא ןוא ? גנולפייווצרַאפ ןופ טנעמַאמ ַא ןיא ןשטנעמ טינ ןעד ןעוט סָאװ
 ןיא רעריפ-ןָאינוי עכעלטע יד ייב ןעוועג זיא סָאװ ,גנולפייווצרַאפ ןופ ליפעג סָאד

 טציוושעגסיוא ןענייז סָאװ ,רעטנזיוט ןֹוא רעטנזיוט יד ייב ןעוועג ,סיוועג ךיוא

 .ןפוא ןטסמַאזיורג םעד ףיוא ךעלקירבַאפ-ץיוש ענעדיישרַאפ יד ןיא ןרָאװעג

 וצ טַאהעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןעננַאגעג ייז ןענייז ,קיירטס א וצ ףור ַא טרעהרעד

 עכעלטע יד ןוא ןסַאמ-רעטעברַא עסיורג יד ןענייז טקנוּפ םעד ןיא ? ןרילרַאפ

 ןבעל סָאד ןָא ךיז טנייה ףמַאק םעד טימ טָא ןוא ,סנייא ןעוועג רעדיפ-ןָאינוי

 -רַא רעשידיי רעצנַאנ רעד ןֹופ ננובעלפיוא יד ךיוא ןוא ?לַאנָאשענרעטניא ,, ןֹופ

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,טעטש ערעדנַא ליפ יד ןיא ןוא קרָאידוינ ןיא גנונעוװַאב-רעטעב

 ןענעק רעטעברַא עקיטציא יד סָאװ ,יירעציווש רעד ןופ ןטסענ עטסכעלקערש יד

 .ןלעטשרָאפ םיוק ךיז

 ,עטלַא ןוא עגנוי ,ןעיורפ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד ןופ קיירטס רעד טָא ,ָאי |

 טנעס עכעלטע רַאפ ןהעש ערעווש עגנַאל טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעדניק טעמכ ,ָאי
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 ןבָאה סָאװ ,רעוט ענעדיישרַאפ יד סא ןבעל םוצ ןפורעגסיורַא טָאה ,גָאט 8
 ןוא ןבעפ םוצ ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא/ ןענייז . ..עטכישעג טכַאמעג רעטעּפש
 יױזַא סעּפע .ןבעל יינ רָאנ ַא וצ ?לַאנַאשענרעטניא, יד ןלָאװעג טכַארבעג ךיוא ןיא ױזַא ןוא ,ףמַאק ...ןקידמערוטש םענעי ןופ סעילַאװכ יד ףיוא המַאק
 ךיז טייצ ןיא סע ןוא ,טלַא ראי ןעצ .ןיוש זיא יז זַא ,טנָאמרעד ךיז טלָאװ יז יו
 | ,טעברַא רעד וצ ןעמענ וצ

 -םייוו סידייל יד , טימ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ עבָארּפ עקיבלעז יד ןוא }
 י/ טימ ןעמונעגרעטנוא טרעו ,ןבעגעגנייא ױזַא ךיז טָאה סָאװ ןוא ,"רעכַאמ
 רעכַאמקוָאלק יד ךָאד ןענייז .ןבעגנייא ָאד ךיוא םע ךיז טעוו רשפא ,רעכַאמקוָאלק
 יד ךָאד ןבָאה וצרעד ןוא ,?רעכַאמטסייװ סידייל יד , יו תורצ ףיוא ױזַא םקנוּפ
 ןוא ףמַאק ןיא ןיינסױרַא ןָאק עמ זַא ,ליּפשייב ןטוג ַאזַא ךיז רַאפ רעכַאמקוָאלק
 .ךיירניז ןעמוקסיורַא

 זדנוא ייב רָאנ ,רעריפ יד ייב רָאנ טינ ,ץרַאה םסָאד טקערש ןגעווטסעדנופ
 םעד ףיוא רעטנזיוט ערעייז ןיא ןעמוקסיױורַא רעכַאמקוָאלק יד ןלעװ :ןעמעלַא
 רעטמיטשַאב רעד טמוק סע .טבעל יז סָאװ םיוק ןיילַא סָאװ ,ןָאינוי ַא ןופ ףור
 יו עֶלַא ןרעוו רימ ןוא !רעכַאמקוָאלק ןייק ָאטינ -- העש יד טמוק סע ,נָאט
 -קוָאלז יד ןייג ןָא ןבייה דלַאב ,טונימ ַא רָאנ טרעיודעג סָאד רעבָא ,טלפייווצרַאפ
 קורבַאפ ןייק ָאטינ זיא סע ןוא ,דלַאב ,רעטנזיוט ערעייז ןיא ןקירכַאפ יד ןופ רעכַאמ
 -רַאֿפ עלַאטנעמַאמ יד ןוא ,יירד ַא ךיז טוט ןישַאמ ןייא ןופ לדער ַא וליפא ואוו
 טרָאּפ ןיא סע ,ָאי .דיירפ רעתמא ןופ ליפעג ַא רַאפ ץַאלּפ ריא ּפָא טערט גנולפייווצ
 | | | ,גנוגעװַאב-רעטעב -רַא רעשידיי רעזדנוא רַאפ גנובעלפיוא רעסיורג ַא ןופ טנעמָאמ דעד ןעמוקעג

 ןסיורג ַא סױרַא טפור רעכַאמקוָאלק יד ןופ קיירטס רעד :ךיז ןָאמרעד ךיא |
 ןרַאנוצנײדַא סעסָאב יד ןופ ןצנוק עקילָאמַא יד ןוא .טרָאװ .ןופ שטייט ןטסעב / םעד ןיא רעכַאמקוָאלק יד ןופ קיירטס רענײמעגלַא ןַא זיא סע ,קרָאידוינ ןיא םשור
 {טלַאה טסעפ .רעמ טינ ךיוא ןטליג ךעלקירבַאפ ערעייז יד ןיא קירוצ רעטעברַא יד
 סע .האופר א רַאּפ ןגירק וצ טינ (רעכערבקיירטס) סבעקס .רעכַאמקוָאלק יד ךיז
 ,ךיירגיז רעכַאמקוָאלק יד סױרַא ןעמוק ףמַאק ןגנַאל א ךָאנ ןוא טייל עמורפ ןוא עטוג ןירַא ךיז ןשימ .ןָאט וצ סעּפע ןעז זומ עמ (סעסָאב יד רַאפ) טכעלש זיא
 רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג טינרָאג טלָאמעד ןיב זיא סָאװ ,סעיינ סָאװטע טימ רעבָא
 םקיירטס זַא ,ףושיכ ןסיורג םעד ןבָאה סע לָאז רעכלעוו ןוא ,לָאקַאטָארּפ ןעמָאנ םעד רעטנוא טייג סָאװ ,טנעמורטסניא ןַא ןפַאשעג םרעוו סע .גנונעװַאב-רעטעברַא
 -ַאיצולָאװער יד ,רימ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ךַאז ַא ןרעוו ןלָאז סטואקַאל ןוא
 סע סָאװ ,טינרָאנ סע טלעפעג זדנוא ,ּפעק יד םימ ןעלקָאש טייצ רענעי ןופ ןרענ
 ןקיבײא ןַא וצ טכַארבעג סע ןבָאה ןוא ,טייל עסיורג יד טָא טשימעגניירַא ךיז ןבָאה
 ןיא ואוו .ךעלדניירפ יױזַא רעטעברַא יד ןוא םיטַאבעלַאב יד רָאנ ןרעוו ָאד ןוא .קיירטס רעקידנעטש רעד ,ףמַאק רעקיביא רעד זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא עטסקיטכיוו עמַאס סָאד זַא ,ךָאד רימ ןטלַאה ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ םולש
 םנטסקינייוו ךיא ןַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא ,ָאי .רימ ןעיירש -- ? ףמַאק-ןסַאלק רעד



 יץסווָאגַא' .6ש א5בט

 יד ןגעק רעריפ יד ןופ ,טייצ רענעי וצ ,טַאדרַאפ ַא רַאפ טכַארטַאב סע בָאה

 .רעטעברַא
 ןוא ךיא ןכלעוו ףיוא ,גניטימ ןסיוועג ַא ףיוא זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא ָאי

 רעיימ טקידלושַאב ךעלטנפע ךיא בָאה .. .רענדער יד ןעוועג ןענייז ןָאדנַאל רעיימ
 -קרִיוו זיא סע . ...סעסָאב יד ןריזינַאנֹרָא רָאנ טייג רע ןעוו ,טַאררַאפ ןיא ןָאדנַאל

 ןוא .גנוגעװַאכ-רעטעכרַא רעד ןיא טלָאמעד סעיינ ןינַאנ סָאװ סעּפע ןעוועג ךעל

 ךָארג ןעוועג זיא סע זַא ןבענוצ ןעמ זומ ,קירוצ ףיוא ?סיב ַא ןקוק ריס זַא ,טציא

 רעטעברַא עשידיי יד טנרעלענסיוא טָאה סָאװ ,לָאקָאטָארּפ רעשירעטעררַאפ רעד סא

 ןָאמרעד ךיא ָאי. קיירטפ ןופ טייצ רעד רעביא יו ,רעמ רַאפ ןָאינוי ַא ןטלַאהוצפיוא

 (רעטעברַא יד) ייז זיב ?ןטלַאהעגנָא (סנָאינוי יד) ייז ןבָאה גנַאל יװ . . .ךימ
 (רעטעברַא יד) ייז ןבָאה סעסָאב יד ןוא ,ןקירבַאפ יד ןיא קידוצ ןעמוקענ ןענייז
 טשרע ,לסעפ ןצנַאנ ַא טימ טינ ביוא ,ריב ךעלשעלפ עכעלטע טימ "ןעוועג דבכמ,
 | ....ןעיידעג ןביוהעגנָא ןָאינוי יד טָאה לָאקָאטָארּפ םעד קנַאדַא

 ןעמ יו ,טַאלג ױזַא טעברַאעג טָאה ץלַא טינ זַא ,ךיז ךיא ןָאמרעד דעלריטַאנ |

 -נעעג טינ זיא ןוא טינ ןעק סעסָאב יד ןופ רוטַאנ יד ,טלעטשענראפ ךיז טָאה

 טינ זיא דעטעברַא יד ןופ ןשטעװקוצסיױרַא רעמ סָאװ קשח .דעד ,ןרָאװעג טרעד

 -וצ ךינ ױזַא טינרָאג רעכַאמקואלק רעד זיא ךיוא .ןרָאװעג רענעלק רָאה ַא ףיוא

 ײלרעלַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע .לָאקָאטַארּפ ןופ ךָאי םוצ ןרָאװעג טניואוועג

 -ענרָאפ טינ רָאי עכעלטע ןופ ךשמב ןיא קיירטס רעסיורג ןייק רעבָא ,ןעגנובייר
 טושּפ ,רעקרַאטש ןץילַא ןרָאװעג טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא זיא ןָאינוי יד ןוא ,ןעמוק

 .(רעייטש-טפַאשרעדילגטימ) סויד ןלָאצ וצ טניואוועגוצ ךיז ןבָאה רעטעברַא יד --
 .ייז ןַא ,טײקשירַאנ רעייז ןיא ,ךיז ןדיירנייא ןביוהעגנָא סעסָאב יד ןבָאה

 ,ןקיטלעװעג ריא רעביא ןענעק ןוא ןָאינוי רעד ןופ םיטַאבעלַאב יד רָאנ ןענייז

 .ןקירבַאפ ענענייא ערעייז ןיא טלָאװעג סע ןטלָאװ ייז יו רעדָא סע ןענעק ייז יו

 רענעי ןיא רעריפ-ןָאינוי עקיוועג ןבָאה ,ךיז ךיא ןָאמרעד ,קילגמוא םוצ ןוא

 -ָארּפ ןופ טיוט םעד טימ זַא ,טרעטיצעג ןבָאה ייז .ייז טימ ןעוועג םיכסמ טייצ

 טראנ ןורכז ןייפ ביוא ,ָאי .ןָאינוי רעד ןופ טיוט רעד ןעמוק ךיוא זומ לָאקָאט

 רעד ןעוועג ןיא סָאד טָא .סעסָאב יד טימ תחאדדי טכַאמענ ייז ןבָאה ,טינ ךימ
 -םיוא ױזַא טָאה סאו ,ערעפַא-שטיוװרוה רעטנַאקַאב-ליואוו רעד ןופ למוט רעצנַאנ

 ,גנוגעװַאב עצנַאג רעזדנוא רָאנ ,רעכַאמקוָאלק יד רָאנ טינ טלסיירטעג

 "ּפִא טייצ ןייז טָאה לָאקַאטָארּפ רעד ?טַאטלוזער רעד ןעוועג זיא סָאװ ןוא

 ,ןבעל ןיא טינ ןצונ ןייק טָאה סָאװ ,ץלַא טייג סע ןיהואוו ,קעװַא זיא ןוא טנידעג

 י"סיוא ךיז טָאה לָאקַאטָארּפ ןטימ ןייג טעוװ ןָאינוי יד זַא ,ארומ רעד ןופ רעבָא

 סעסָאב יד טשיוטנַא רעטיב טליפעג ךיז ןבָאה סע ןוא .םולח רעטסיוװ ַא ןזָאלעג

 ןּפַאנק ַאזַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה סָאװ רעריפ-רעטעברַא עכעלטע יד רעמ ךָאנ ןוא |

 ייז .סעסָאב יד טימ רָאנ ןטלַאהעג ןבָאה ןוא ,?כש סרעטעברַא םעד ןיא ןביולג

 ,רעריפ רַאפ ץַאלּפ רעייז ןטערטּפָא ןוא ןָאינוי יד ןזָאלרַאפ טזומעג ,ךעבענ ןבָאה

 ןופ ףליה רעד ןָא תוחוכ-רעטעברַא יד ןיא ןביולג ןלופ רעייז טאהעג ןבָאה סָאװ

 | ,סעסָאב יד
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 אמ9 ר

 .ןָאט רעק ַא טינרָאג רעטעברַא רער ךיז ןעק ייז ןָא זַא םייקשיראנ רעייז ןיא טדערעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,עצלָאטש יד ןוא עקיטכעמ יד ןנייב קרַאטש ךיז ןכַאמ ןעק רע רָאנ .סיפ ענע נייא ענייז ףיוא ןייטש רע ןעק רָאנ טינ זַא ,ןזיװַאב דלַאב רעבָא טָאה רע .ץכע רַאּפשנָא ןיא טקיטיינעג ךיז ץלא ךאֹנ רעבָא ,סיפ יד / ףיוא טלעטשענ ךיז טָאה רעטעברַא רעד ןעוו ,ננובעלפיוא יד ןעמוקעג ןיא סע יו םעד ךָאנ רָאי ריפ .1914 םורַא ןעמוקעג -ָאֿפ זיא סָאד

 ןרעהפיוא ןלָאז ןטַאטשרַאװ ןוא ןקיד בַאפ יד זַא ראנ םינ ,געמסמעברא ערעצריק ךוא תוריכש ערעכעה ןופ ;נורעדַאפ רעד רַאפ רָאנ סינ טומ םעד סא חענ ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו ,טייצ יד ןעמוקעגנָא זיא סע ,ןגלָאפ טזומענ ןבָאה סעסָאב יד ןוא ;ריטקיד ןביֹוהעגנָא טָאה ןָאינוי יד ןעוו ,טייצ יד ןעמוקעגנָא זיא סע ,ָאו
 .טמיטשעגוצ טינ סעסָאב יד ןבָאה ןליו ןטונ ןטימ .רעטעברַא יד ןופ גנַאלרַאֿפ םעד ןפרַאװרעטנוא ךיז טזומענ ןבָאה ,ןפָארטנַאליפ עקיטלַאװעג רַאפ לַאהעג ךיז ןבָאה ןוא תוכז רעייז ןיא טריטסיוקע ןָאינוי יד זַא ,טדערעגנייא ךיז קירוצ רָאז עכעלטע טימ ןבָאה סָאװ ,סעסָאב יר ,רעטרעוו ערעדנַא ןוא .טעברַא זופ | ןפוא רעדנַא ץנַאג ַא ףיוא טריטקיד ךיוא רָאנ ,רעכעלטסעּפ ןוא סעקטסַאּפ"

 ןענַאמרעד ךיז טעװ ,ךיא יו דיא .ןר רָאװעג טפמעקעגסיוא ןענייז ןטכַאלש עצנַאג
 ןוא רעטייו ױזַא ןוא 1999 ןיא ,1919 ןיא ,1910 ןיא המַאק |ן :

== 
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 ! ןרעוו טקידעשעצ קרַאטש רָאז -?פַאנָאשענרעטנ גיא , רעזדנוא זַא 8 קרי ןטלַאהענ סע טָאה טפא יו ןוא ! ןרָאװעג {סָאגרַאפ סע זיא טולב לפיוו , י ,ןרָאװענ טדנעוושרַאפ ןענייז סע ת וחוכ עטסיזמוא ףיֿפיוו ! ןרָאי עטצעל יד ןיא ןרָאװ ןעג ןטכָאפענסיוא סָאד ןעני יז סע תומחלמ עכלעוו ,ךַא ןוא ;םיאנוש-םד ןעוועג ךיז ןטלָאװ ייֵז יו ,יוזא ערעדנַא יד ענייא טפמעקַאב ךיִז ןבָאה סָאװ ,םידדצ ןרָאװעג ןענייז דלַאב ןוא ,?לַאנָאשענרעטניא, רעד ןיא טליפרעד דלַאב סע ךיז טָאה ,לטניוו יינ ַא ןָאטעג זָאלב א טָאה סע ואוו | זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא .ךיז ןָאמרעד ךיא סָאװ ץלַא טינ ךָאנ א םָאד רעבָא

 ...זיא סע ןעוו יו רעקיט -םערק ,רעקרַאטש ,רעגניי סיױרַא רעדיוו טמוק ?לַאנָאשענרעטניא, וד ןוא ,קינייא רעדיוו םידדצ יד טכַאמ אפוג סָאד סאוו ןוא ,ןעיירעסייר עכעלרעניא יד ךרוד טִא ?סַאנָאשעגרעטניא , רעד סָאלקטױט ַא ןבענ וצ רשוכה-תעש ַא ןבָאה ייז ,ןביילג סאו ,סעסָאב יד ןעוועג םינ {טלַאװ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןעוו זוא ,קרַאטשי יױזַא ייֵז ןיא ְךיִז טקיטיינ עמ ןעוו דימת ייז ןעמוק ,סנ ַא ךרוד סעּפע יו סָאװ ...ּפעק ערָאלק יד טָא טַאהעג םינ "לַאנָאשענרעטניא , יד טְרָאװ סייז ןייא ןופ ןעוי ,טריפעג ןטלָאװ ןפמַאק עבעלרעניא עקיזָאד יד סָאװ וצ ,כייװ "עוו ןוא

 ...ןטיבעג עלַא ףיוא טסייגי סגנומענרעטנוא ןיא ךייר ,לָאצ ןיא ךייר ,טסייג ןיא ךייר .טינ לָאמ ןייק יו קיטכעמ ױזַא טציא זיא ?לאנַאשעגרעה ידי
 יו םינ יװ זַא ,םעד ןנעוו טכַארט ךיא ןעוו ,ץלַאטש תמאב ךימ ליפ ךרא
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 כָאװ ,"לַאנָאשענרעטניא , רעסיורג רעד טא ןיא קלה לקיטש ַא ךיא ךיוא בָאה

 סנבעל רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ליפ ױזַא רַאפ תוכרב טימ לופ ךעלקריוו זיא

 ףיוא תוכרב עריא טימ ןליפ ךיז טזָאל טפָא רָאנ עכלעוו ןוא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד

 | | י++ םי םייִז רענעי ןופ רעטעברַא יד



 ןראנ טינ ךיז רימָאל

 (1926 ,לירּפַא רעטּפ -- "סטרעװרָאפ,}

 טנידרַאפ רשכ טָאה ננוריגער:טעיווָאס יד זַא ,טכארט טייז ןיימ ןופ ךיא

 .ךעלרעּפילק עלַא טימ גנורינער ַא יו ,ןענעקרענָא יז לָאז עקירעמַא זַא

 ! קלאפ ןשיסור םעד רעביא סע טריגער יז טנַאה רענרעזייא ןַא רַאפ סאו טימ

 ןופ עקינעּפשרעדיװ יײלרעלַא טימ סעמרוט עשיסור יד ןענייז סע טקַאּפענ-לופ יו

 ! רוטאטקיד רעשיסור רעד

 עשיטעיווָאס יד ןענעקרענָא טינ ןרָאט ןוא טינ ןענעק סָאװ עקיצנייא יד

 טייהיירפ רַאפ ןפמעק עכלעוו יד ,ןטסיכרַאנַא יד ,ןטסילַאיצַאס יד ןענייז גנוריגער

 ,טלעוו רעד ןיא ןטסרעייט םעד רַאפ טייהיירפ עכעלשטנעמ יד ןטלַאה ןוא

 ייז יו ,םישזער ןשיטָאּפסעד ןשיסור ןקיטציא םעד ןענעקרענָא טינ ןרָאט ייז

 ,ננורינער רענַאקירעמַא יד זַא רעבָא ,ןטָאּפסעד ערעדנַא עלַא טינ ןענעקרענָא

 ךס א רָאנ ןופ טולב םעד ןיא טרימשרַאפ קרַאטש נג עני טנעה סעמעוו

 ןטכַאמש ןוא ךיז ןרעטַאמ סע ןשינעגנעפעג םעמעוו ןיא ןוא ,רעפמעק-סטייהיירפ

 רעד ןגעק ןעמירק קרַאטש ךיז לָאז רעפמעק-סטייהיירפ ליפ רָאנ טייצ רעדעי וצ

 ,. . ליפ וצ ל?סיב ַא ןיֹוׁש ןיא סָאד --- םישזער ןשיסור

 טנורג ןקיצנייא ןייא ןייק טינ טָאה גנורינער רענַאקירעמַא יד זַא ,ןיימ ךיא

 ,גנורינער-טעווָאפ רעשיסור רעד טימ ץנאטדזנורב ריא טימ ןייגוצנָא

 ;ענעק גנוריגער עשיסור יד טעװ גנונעקרענָא רעד ךרוד זַא ארומ יד
 ןיא ןיא עקירעמַא ןיא עיצולאװער ַא רַאפ עדנַאנַאּפָארּפ יד ןריפנָא רעקרַאטשי

 | ,זָאלטנורג ןצנַאנ

 ןיא ןדיפסיוא טנַאקעג טינ טָאה גנורינער-טעווַאס עשיסור יד סָאװ סָאד
 טרעקרַאפ דָארג רָאנ םזילַאטיּפַאק םוצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ,ךעלמענ ,אפוג דנַאלסוד
 ליפא ק םעד רַאפ געו םעד רעטיירכ ןוא רעטיירב ץילַא גָאט ןדעי טימ טכַאמ

 ,עקירעמַא ןיא ןריפסיוא ןענעק טינ רעכיז יז טעװ סָאד -- ןקיטסעפַאב וצ ךיו

 טונימ רעטשרע רעד ןופ ןעוועג סע ןיכ ךיא יו ,םעד רַאפ רעבירעד ןיב ךיא

 -עשיטעוװַאס יד ןענעקרענָא רעלענש סָאװ לָאז גנוריגער רענַאקירעמַא יד זַא ,ןָא

 .ענענייא עריא יו ,ןרעדעפ עקיכלעז יד טימ לגניופ ַא יו ,ןכיילנ ריא יו ,גנורינער

 יי
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 -רַא םעד רַאפ ןעמוקעג ןיוש זיא טייצ יד זַא ,טינ ביילנ ,ךעלנעז רעֶּפ ךיא

 סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ וצ סַאלק-רעטעב

 ןנירק ןוא םלוע-רעטעב רַא םעד ייב ןעמענסיוא ליװ רענייא ןעוו ,סיוועג

 ןענייז יז זַא ,ןנָאז יו דעמ םינרָאג רע ףרַאד ,ןטנעמסידָאלּפַא עקרַאטש םיא ןופ

 רעד ןָא רָאנ ןענעק ייז זַא ןוא ,טלקיװטנַא קיטסייג טסכעה ,נולק טסכעה עלַא

 רעורנוא ןופ טײקשיטַאבעלַאב עצנַאג .יד ןעמענרעביא גנוגנערטט ׁשנֶא רעטסרנימ

 .גנונעדרא רעשיטס יפַאטיֿפַאק

 ןריפרַאפ ליוו סָאװ גָאגַאמעד ןטושּפ ַא דַאפ ,ןשטנעמ ַאזַא טלַאה ךיא רעבָא

 .ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ ענעגייא ענייז בילוצ קֶלֶאַּפ סָאד

 ,רעטעברַא יד ןופ דניירפ ַא זילַא ןופ רעקינייוו זיא שטנעמ ַאזַא זַא ,ןייט ךיא

 רעטיב יו ,תמא םעד ןגָאז רעכיג ייז טעװ רעטעכרַא יד ןופ דניירפ דעתמא רעד

 ןהָאז טנעמַאמ םעד ףיוא ןַא ,רַאֿפעג ַא ָאד זיא סע ןעוו וליפא ןוא ,ןייז טינ לָאז רע

 ,אנוש ַא יו ןטכַארטַאב םיא רעטעברַא יד

 ןיא ךיג תמא םעד ןקוק וצ טוס םעד ןבָאה ןוא ,ןרַאנ טינ ךיז רימָאל

 ש

 .ןײרַא םינּפ

 יז

 יד ןעמענרעביא ןלָאז רעטעברַא יד זַא טייצ יד ךעלקריוו ןעמוקעג ןיוש זיא

 ? טכַאמ רעייז ןיא טפַאשטריוו עצנַאנ

 | ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ץלַא קידנעעז ,ךיא

 .מינ רָאנ לײװרעד ;ןדײשטנַא ןוא טפעפ ןרעפטנע ןומ

 וק טנזיוט 188 ןענייז קירוצ גנַאל טינ טשרע

 ןטילעג ןוא טפמעקעג ייז ןבָאה םישדח עגנַאל ףניפ .םיטַאכעלַאב ערעייז ןנעק

 טינרָאג יו טעסכ ,סעטכַאש ערעייז ןיא ןרעקקי רֹוצ ךיז טזומעג ןבָאה ייז זיב

 ! קידנריפסיוא

 ? סָאװ רַאפ

 ןליוק ןבָארגעג ןבָאה רעבעדג-ןליוקנייטש ערעדנַא רעטנזיוט רעקיפדנעצ לייוו

 "רעדירב , ערעייז ןופ םיאנוש יד ןפלָאהעג ןכָאה ,טיילדןָאינוי ןייֵלַא שטָאכ ןוא

 | .ייז רעכיא ןניז וצ

 .ָאטעג סע ןבָאה ייז זַא ,קידנסיוו טינ סדעבערבקיירטס ןעוועג ןענייז ייז

 ןיא ןרָאװעג טריפעצ ןענייז ןליוק יד עכלעוו ןיא ,ןפיש יד ,ןענַאבנזייא יד

 וצ ןרעהעג סָאװ ,רעטעברַא ןופ ןרָאװעג טריפעג ןענייז טעטש ענעדישרַאפ יד

 | .ןָאינוי רעקיטכעמ ,רעפיורג ַא

 יד ןופ קיירטפ םעד ןכערב ייז ןַא ,ןלַאפעגנייא טינרָאג ייז זיא סע ןוא

 | ! רעבערג-ןליוק עקידנפמעק טנזיוט 8

 ןדָאלעגסיוא ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא-קַאד יד ןָאטעג ןבָאה עכלעז סָאד

 ןפלָאהעג עלַא ןבָאה ייז .ןליוק יד טריפעצ ןבָאה סָאװ ,טיײל-סערּפסקע יד :ןליוק

 .סרעבערג-ןליוק עקידנפמעק טנזיוט 188 יד ןניזַאב וצ ןטַאנגַאמ-ןליוק יד

 ןבָאה סרעבערג-ןליוק טנזיוט 188 יד סָאװ סָאד זיא ץְלַא ןופ רעבָא רעגרע

 ."רעדירב , ערעייז ןופ טדַאוװרעד טינ סרעפעב רָאנ



 .}| מפי ר ט
 אספ

 ןיא סרעבערג-ןליוק ערעדנַא יד ןעוו ,ןָאטעג ענעגייא סָאד ןטלָאװ ייז םערָאװ
 .קיירטס ןיא ןעוועג ןטלָאװ סעטכַאש-ןליוק ערעדנַא יד

 -טסואווַאב רעד טימ טייוו ױזַא ךָאנ טלַאה סע ןעוו זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא
 וַא ןטּפױהַאב וצ ךעלרעכעל טושּפ סע זיא ,רעטעברַא ערעזדנוא ןופ טייקיניז
 .עקירעמַא ןיא עיצולָאװער א רַאפ טייצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא'ס

 | ? לַאפ רעטלצנייארַאפ ַא רשפא סָאד זיא
 -ייזננעק ןופ ןלַאפ יד .ױזַא טינ זיא סע זַא ,ןסייוו עלַא ,טסייוו ריא ,ןייג

 ןענייז טייקיניזטסואווַאב רערָאלק ןופ ןלַאפ יד ,רעטעברַא יד ןשיווצ ףליה רעקיט
 :ּפמעט ןופ רברמ ןסיורג םעד ןיא ןּפָארט רעניילק ַא יו ןענייז יז זַא ,ןטלעז יױזַא
 עלַא געמ ןוא ,ךיז רַאפ רעדעי, :ליפעג םעד ןופ ,םזיאָאנע ןכעלניילק ןופ ,טייק
 ."רעכַאמנטאוו רעד ןּפַאכ ערעדנַא

 ןוא ,דעכַאמקוָאלק עקיניזטסואווַאכ-ןסַאלק ןיוש ערעזדנוא ,פשמל ,טמענ טָא
 ןטעברַא ,קידייל םורַא ןעייג רעטנזיוט ןוא רעט דעדנוה תעב זַא ,ןעניפעג טעוװ ריא
 ןייא ןייג ייז ,רעמ ךָאנ ןוא (ןהעש עננַאל) "םייטרעװַא , רעּפעש יד ןיא ערעדנַא
 ןקיבלעז םעד רַאפ (ןהעש עטעּפש) "םייטרעווַא , ןטעברַא וצ םיטַאבעלַאב יד טימס
 ןעמעננָא טינ לָאז רע ,יאנת םעד טימ רָאנ ,טייצ רעכעלטנייוועג רעד רַאֿפ יו ,זיירּפ
 ,רעטעברַא ערעדנַא ןייק

 .ןרעוו טנקיילרַאפ טינ ןענעק סָאװ ,ןטקַאפ ןענייז סָאד .ּפָאק ןופ סיוא טינ סע טכַארט ךיא
 סָאד זַא ;ןטייקיניילק ץלַא ןענייז סָאד זַא ,ןגָאז רשפא טעוו ריא

 -דעביא ןלָאז דעטעברַא יד זַא ,ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא טייצ יד ןַא ,זייוַאב ןייק םיג
 .טכַאמ רעייז ןיא טפַאשלעזעג עצנַאג יד ןעמענ

 רעד טימ ןַא ,ןייז ןעק ,ןטוג טימ ןבעגרעביא סע ייז טלָאװ עמ ןעוו ,אי
 ,עבַאנפױא רעסיורג רעקיזָאד רעד טימ ןעװַארּפס ךיז טנַאקעג ייז ןטלָאװ טייצ
 ןפמעק ןֿפרַאד ןלעװ ייז רָאנ ,ןגירק םינ סע יי ןלעװ ןטוג טימ יו ױזַא רעבָא
 ,טייקינייא רעד ןופ ןמיס ַא וליפא ןעז טינ ןפוא םושב לייוורעד ךיא ןעק ,םעד רַאפ
 רַאֿפ ייס ןֹוא ףמַאק םעד רַאפ ייס קיטיינ זיא סָאו ,טייקיניזטסואווַאב רעד ןֹופ
 .ףכַאק םעד ןופ טכורפ יד ןסינעג

 קידנעטשלופ ךָאנ לייוורעד ןענייז רעטעברַא עטסיימ יד זַא ,זיא תכא רעד
 : | ,ךעלנעזרעּפ יז טקעריד טינ טרירַאב סָאװ ,סערעטניא ןכעלטפַאשלעזענ ןדעי וצ קיטלינכיילג

 ןפעלדנעש םעד ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא עקירעמַא זיא קירוצ גנַאק םינ
 דעזדנוא ןופ ןלייז עמַאס יד טשימרַאפ ןעוועג ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,לַאדנַאקס-ליוא
 ךיז טָאה ,ןייֵלַא טנעדיזערּפ םעד ןופ ,ָאי ,ןרָאטסינימ-טעניבַאק ןופ ,טפַאשלעזעג
 | ,ליוא ןופ חיר רעד קרַאטש סרעהעג

 ? טריסַאּפ טָאה סָאװ ןוא
 .דנַאל ןיא שטנעמ רעטסרעלופָאּפ רעד טציא זיא רע ןוא ,טעטירָאיַאכ רעקיד ; ַא טימ ןרָאװעג טלייורעד רעדיוו זיא טנעדיזערּפ רעקיבלעז רעד

 םעד ןופ יװ ,ּפסעט ױזַא שילַארָאמ ךָאנ זיא סָאװ קלָאפ ַאזַא ןופ ןדייר וצ א

 ןיא ןיל
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 יקסווָאנַאי .ש

 ,יירעדיולּפ יו רעמ טינ ןזיא ,טנעה ענייז ןיא טפַאשטריוװ יד ןעמענרעביא לָאז סָאװ

 ןטייברעביא ןופ לַאפ ַא ןעוועג רָאנ סע טלָאװ ,ןעוועג ךעלנעמ ָאי סע טלָאװ ןוא

 .עשטּפַאל ַא ףיוא ךוש ַא

 .? עקירעמַא ןיא לַאפ רעד ױזַא זיולב סע זיא

 שממ ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו ,ןטנעמַאמ ןעוועג זיא עילַאטיא ןיא ! ןיינ

 ? טימרעד ןצונַאב טנָאקעג ךיז ייז ןבָאה .טנעה ערעייז ןיא טכַאמ יד טַאהעג

 ? ןטלַאהעגנָא טכַאמ רעייז טָאה גנַאל יו .טינ ,רעדייל

 עילַאטיא ץנַאג רעכיא טשרעה טציא ןוא ,עלייוו עצרוק ַא רעייז ,עצרוק ַא

 .םזישַאפ רערעטצניפ רעד

 ןעוועג ךעלקדיוו ןטנָאװ עילַאטיא ןיא רעטעברַא יד ביוא זַא ,רעלק ךיא ןוא

 ןטלָאװ ,טייצ עסיוועג ַא טביילגעג םָאה עמ יו ,רעפמעק-סטייהיירפ עכלעזַא

 ןצנַאג רעייז טימ ,ןעלטימ-ּףמַאק עקיטכערטרעדינ ערעייז עּפַא טימ סינילָאסומ יד

 .קלָאפ ןשינעילַאטיא םעד רעביא טנַאהרעביױא יד ןגָארקעג טינ לָאמ ןייק רָארעט

 רעטעברַא ןשינעילַאטיא םעד רַאפ טייצ יד זַא ,רָאלק רימ רַאפרעד זיא סע

 "ַאב םע רע טלָאװ ,ָאי ןעוו .ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא לארטנָאק יד ןעמענוצרעביא

 .ינילָאסומ טינ ןוא ,עילַאטיא ןיא טכַאמ עקידנרילָארטנַאק יד טציא ןייז טפרַאד

 ? טבַאמ עקידנרילָארטנַאק יד רעטעברא רעד טרָאד זיא ,דנַאלסור ןיא ןוא

 ..תמא טשינ

 סָאװ ,ןשטנעמ לפייה ַא ןופ טנעה יד ןיא ןיא טכַאמ עקידנרילָארטנַאק יד

 .ןסַאלק ליפ ייז ןשרעהַאב ,רָארעט ןטסכעלרעדיוש םעד ןופ טכַאמ רעד טימ

 יד תעב ,דנַאלסור ןיא קסַאלק-רעטעברַא ןֹופ לָארטנַאק םעד ןופ ןדייר וצ

 ,עדנַאב"רעביור רעטסכעלדנעש רעד טיט "טפעשעג טכַאמ , גנוריגער עשיסוד

 -גישירעטעברַא עטסגרע יד ,עינַאּפמָאק ליוא דרַאדנעטפ יד יו טנַאקַאב זיא סָאװ

 .דרע רעזדנוא סעטסעּפרַאפ לָאמַא טָאה סָאװ ,ןירעד

 רעכלעוו ,דנַאלסור ןיא סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ טפַאשרעה רעד ןֹופ ןדייר וצי

 יז יבא ,ןטסילַאטיּפַאק עשידנעלסיוא יײלרעלַא וצ טרעכַאשרַאפ ךעלדנעש טרעוו

 -- סַאלק-רעטעברַא "ןקידנשרעה , םעד טָא ןריטַאָאלּפסקע ןוא ןעמוק רָאנ ןלָאז

 ,דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ םעד ןיא ןעלפייווצ רָאנ ךייא טכַאמ סָאװ סָאװטע זיא

 טפַאלקשרַאפ ןטסרעמ םוצ רעד זיא דנַאלסור ןיִא סַאלק-רעטעברַא רעד ,ָאי

 | .טלעוו רעד ןיא רעטעברַא ערעדנַא עלַא ןופ

 ,שינערעקרעביא רעד ןופ טדעד עמ ןעוו ,םשה לוליח ַא תמאב זיא סע ןוא

 .עיצולָאװער-רעטעכרַא ןַא ןופ יו ,דנַאלסור ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא קָאװ

 ךיילג ןטקַאפ יד ןקוק וצ טומ םעד ןבָאה רימָאל ,ןרַאנ טינ ךיז רימָאל ,ָאי

 .ןײרַא םינּפ ןיא

 יד זַא ןעניז םעד ןיא ,עיצולָאװער ַא ןופ טייוו רעייז ,רעייז ךָאנ זיא סע

 ןיא ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ לָארטנַאק םעד ןעמענרעביא דלַאב ןענעק ןלָאז רעטעברַא

 | .טנעה ערעייז

 רעייז לָארטנָאק רעייז טימ טכַאמעג ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד זַא תמא זיא סע

 יד .ָאטינ ץענערג ןייק זיא טכעלש וצ רעבָא ,טעברַא לקיטש קירעיורט ,טכעלש ַא



 6 סאוו יד יו םעד רַאפ טסַאּפענוצ רעקינייו ךָאנ ?ייורעד |
 עכיורג ַא רָאנ ןכַאמכרוד ,ןענרעל ךס ַא ,דס ַא | :

 םיטַאבעלַאב יד ןרעוו ןענעק ןלעוװו ייז זיב גנול

9 

 -ירט-טסכעה ַא ןעוועג גנוטכיר רעד טָא ןיא וואורּפ רעדעי זיא טציא
 .לַאפכרוד רעקירע

 .ןזיווַאב ןטסקרַאטש םוצ דנַאלסוד אקווד סע טָאה טּפיוהרעכיא

 -נסערשּפָא טסכעה ןשטנעמ עקידנקנעד עלַא ףיוא טקריוועג טָאה ליּפשייב ריא
 -ָאק םעד טימ טנעמירעּפסקע רעקיטולב קירעיורט רעד טָא ןעוועג זיא סע .קיד
 ןעמענרעביא ןלָאז רעטעכרַא יד זַא ,טייצ יד זַא ,ןזיווַאב רָאלק טָאה סָאװ ,םזינומ
 .ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ לָאדטנַאק ןלופ םעד

 םזילַאטיּפַאק רעד ךָאנ טָאה ,קירעיורט ןייז טינ לָאז סָאד יו ?יוורער זַא
 ,טליפענסיוא ןצנַאג ןיא ןייז טעוװ עלָאר ןייז זיב ,ןליפרעד וצ עיסימ עסיוועג 8
 ןקידנשרעה םעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ ןענעק ןלעוו רעטעברַא יִד זיב 0
 | | ,סַאלק | ןשיטסילַאטיּפַאק

 ןעק .טפַאשטריוװ-ןטסילַאטיּפַאק יד יו רעגרע זַא ,ןגָאז וצ גונעג םיִנ זיא סע
 ןרָאװעג ןזיוװַאב סָאד זיא רעדיוו א רענרע ןייז ןעק סע ,ןיינ יז טינ ןיוש
 יד זַא .גונעג טינ סע זיא ,סנטייווצ ןוא .,סנטשרע ןיא סָאד .דנַאלסור ןיא עקַאט
 ןיא סָאד ,ןכַאמ רעסעב סע ןזומ ייז -.טכעפש יױזַא טקנוּפ ןכַאמ = רעטעברַא
 . וי .עבַאנפיוא עשירָאטסיה רעסיורג רעייז

 ערעייז ןיא עיצולַאװער עתמא ןַא ןעמוקרָאפ טשרעוצ זומ רַאפרעד דעבָא
 -ייא ,רעכעלשטנעמ ןליפ ,רערָאלק ןעקנעד ןבייהנָא ןזומ ייז ,רעצרעה ןוא תוחומ
 רעדייא ,ןשטנעמ ערעסעב ליפ ,ליפ ןוא ערעדנַא ןרעוו ךעלקריו ןזומ ייז ,רעלעד
 / .גנונעדרָא עכעלטפַאשלעזעג .ערעסעב א ןריפנויא ןוא ןפפעקסיוא 'ןלעוו ייז
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 ? רַאזרעטעגכרַא יד טינ ןעד זיא סָאװ

 (1935 ,ץרַאמ --- "טייטיטכערעג ,)

 יר ןריסערעטניא ןפרַאד לאז סאו ,ךַאז עקיצנייא יד זַא רשפא טניימ ריא

 ַא רעבָא ןיא קסָאר .ץלַא ןיא סָאד ןוא ,ןהעש-סטעברַא ,תוריכש :זיא רעטעברַא

 ןתמא רעד ןיא ,ןסערעטניא ערעייז ןֹוא רעטעברַא יד ףיוא קוק רעקנילָאמש ץנַאג

 טעװ ריא ביוא ,ערעטיירב ךס ַא ,ךס ַא רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יר ןענייז

 רעטעברַא ןענייז ענייא רערָא רענייא סָאװ םעד ץוחא זַא ,ןסעגרַאפ טינ רָאנ

 ,ןייז ןפרַאד רעקיטכיד רעדָא ,ןענייז ןסערעטניא סנעמעוו ,ןשטנעמ ךיוא ייז ןענייז

 .טלעוו יד יו טיידב ױזַא

 ןופ טכירַאב םעד ןענעיילוצדעביא םייהנגעלעג יד טַאהעג געט יד בָאה ךיא

 ןיא ("לַאנָאשענרעטניא , ןֹופ רָאפנעמַאזוצ) ןשנעװנַאק ?לַאנָאשענדעטניא , רעד

 בָאה ךיא .ןייז טנעקעג טינ ךעלנעזדעּפ ,רעדייל ,בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא ,ָאנַאקיש

 רעמ ןוא ,סערעטניא ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא טימ טרָאּפַאר םעד ןיא ץלַא טנעיילעגרעביא

 -קַארַאכ ןלָאמש ןגנע ןַא ןופ ןעוועג טינ זיא ןשנעװנַאק יד לייוו רַאפרעד ץלַא ןופ

 ןוא רעכַאמקוָאלק יד ןופ ןסערעטניא יד זיולב גיוא ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעט

 ןטַאטשרַאװ ןוא רעּפעש יד ןיא רעדילנטימ עדעדנַא עריא עלַא ןוא רעכַאמסערר

 עמ שטָאכ ,עכלעוו ןגעו ,ןסערעטניא עכלעזַא גיוא ןופ ןזָאלעגסױא טינ טָאה רָאנ

 רעד ןופ ןסערעטניא יד טימ תוכייש עטקעריד ַא ןבָאה ייז זַא ,ןגָאז טינ ןעק

 ַא רָאג ןופ ןיוש ייז ןענייז ןעניז ןטיירב ַא ןיא ךָאד ,טפַאשרעדילגטימ רעסיורג
 ,םער ועטנ יא ;םיודצ

 -עג ענייז עלַא ןיא םזישַאּפ םעד ןפמעקַאב וצ סולשַאב םעד ,לשמל ,טמענ

 סָאװ רַאפ ןוא ,ןײמעגלַא ןיא רוטַאטקיד ןגעק ,ָאי -- ןעמרָאפ ןוא ןטלַאטש

 -רַאֿפ רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ,דנָאפ ןסיורג ַא ןעלמַאז וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןיא סע

 רַאֿפ :טכער טימ ןגערפ ןעק ,תוריבש ןעניז ןיא דָאנ טָאה סָאװ דילגטימ-ןייא

 יּפָאק ,סנשָארג) ןטנעס עטעװערָאהרַאפ-רעװש עניימ ןבעגקעװַא ךיא לאו סָאװ

 סָאװ רַאפ, :;רעדָא ,טינרָאג ךימ טריסערעטניא סָאװ ,ףמַאק ןימ אזַא רַאפ (סעק

 ןטיור ןשיטסיכרַאנַא ןַא סעּפע רַאפ רעלָאד 280 ןבעג "לַאנָאשענרעטניא , ןיימ לָאז
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 ןטסיכרַאנַא עטגלָאּפרַאפ יד רַאפ ףליה יוװ ,ךַאז רעדנַא ןייק טינ טנייפ סָאװ , ץייר
 - ?ןָא רימ סע טייג סָאװ ? דנַאלסור-טעווָאפ ןיא ןטסילַאיצָאס א

 רעד ןופ טרָאּפַאר ןצנַאג םעד ןיא ןענופעג טינ ךיא בָאה קילג םוצ רעבא
 ,טַאנעלעד זיא סע ןבלעוו ןופ ,םענייק ןופ טסעטָארּפ ןקיצנייא ןייק ןשנעוװנָאק
 ליוו ןוא דנילב טינ רָאנ ןיא סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ יו רימ רַאפ זיא םָאד ןוא
 רעטסקרַאטש דעד ,טנעוו עכיילג ףיוא ןכידק ןוא ןטייקיניילק וצ ןּפעשט טינ ךיז
 ביוא ,קינייוו ץנַאג ט אה ?לַאנָאשענרעטניא , רעזדנוא דעבָא רעוו ,רעוו זַא ,זייװַאב
 ,ןטסינַאינוי-דיידט וקיטכיזצדוק ענעי ןופ ,טנעמעלע ַאזַא ,טּפיוהרעביא טָאה יז
 טעטנוא עטסטנעָאנ ערעייז יו רעמ זַא ,טקנערשַאב ױזַא ןענייז ןסערעטניא סעמעוו
 -  .טינ ייז ןעעז ןסער

 יד זַא ,ןענעייפ וצ דיירפ עכעלנעזרעּפ ןייר ַא ךיֹוא ןעוועג סע זיא ריכ רַאפ
 -רַאנַא ענעגנַאהעג יד דובכ ןסיורג ןבענוצּפָא ןסעגרַאפ טינ סָאה ןשנעוװנָאק
 םעד רַאפ ארוס טינרָאג ןוא 1887 רָאי ..ןצרַאוװש םעד ןיא ָאנַאקיש ןיא ןטסיכ
 --לאוװ ןייק עיצַאגעלעד רעד טָא ךרֹוד ןבָאה ןוא ?םייונה ןרמאי המ, ןשינדחפ
 עסיורג יד טרידַאלקעד ,רעפמעק עס יודג ערעזדנוא ןעור סע ואוו ,םלוע-תיב-םייה
 ,רעריטרַאכ רענַאקיש יד טָא טימ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד / ןופ גנודניברַאפ

 ןעגנירר טינ ,רענעייל רעיינ רעד טּפיוהרעביא ,רענעייל רעד רָאנ לָאז
 ,ענַאטנעמַאפ יד ןטסעדנימ םעד ףיוא ץַאשרעד ךיא זַא ,עניימ רעטרעוו יד טָא ןֹופ
 ראג םעד ןֹופ ןיוש טלַאה ךיא ,ןייג ,א ,רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא עטקעריד
 ןרָאט ןסערעטניא עטקעדיד יד טָא זַא ,םעד ףיױא ײטשַאב ךיא רעבָא .קרַאטש
 ןעמענדַאפ לָאז סָאװ ,ןילַא ןופ ףוס רעד ןוא ביײקנָא ַא רעד ןייז טינ ןענעק ןוא םינ
 | ...הומ סרעטעברַא םעד

 ןענייז סָאװ ,ןסערעטניא טכַא ןוא ןעמענ זופ טסינַאינוי-דיירט רעתמא דעד
 . ןעטטע בר 6 יד -ַאֿפ סע עטניא ןטסע 2 == טז שיש = 66 5 4 + = םער ןופ ךיוא זיא ,ךעלשטנעמ יא סָאװ .ץלַא - .- ןפערעטנוא ענַאטנעמַאמ ענייז רעסעב סָאװ ןצישַאב וצ  עקַאט ידכ ,ענַאטנעמַאמ ןוא עטקער יד ןייק טינרָאג



 יַאמ רעטשרע רעד

 (ופוו יַאמ --- "טּפַאשלעזעג עײרפ)

 ןופ קנַאדעג רעד זיב ,רָאי קיצנאווצ ; ןֹוא ייװצ עצנַאג ןעמונעג טָאה סע

 עלַא ןופ טעטירַאדילַאס רעד ןופ גָאט-עיצַארטסנַאמעד ַא יװ ,יַאמ ןטשרע םעד

 ?ייט ַא ,עקירעמַא ןיא עּפָאריײא ןופ ןעגנירדניירַא לָאז ,טלעוו רעד ןופ רעטעברא

 עמַא ןיא ָאד סעיצַארטסנַאמעדײַאמ רעטשרע ענעדיישראפ טכַאמעגטימ טָאה סָאוו

 טלעפעג ךעלצנעג ױזַא טָאה סע ןןעוועג טלפייווצרַאפ יו טכער טימ ,ןענייז ,עקיר

 ,טַאהעג הטרח טּפֶא טָאה ןעמ זַא ,עיצַארטסנָאמעדײַאמ- ועטשרע ןַא ןופ טסיינ רעד

 ןעזעגסיוא טָאה ץילַא ,לייטנָא ןטסדנימ םעד רָאנ ןעמונעג ריא ןיא טָאה ןעמ סָאװ

 .סַאּפש רערעטיב ַא יו

 יסנַאמעדיײַאמ עקירָאי-ייה יד זַא ,ןטרַאװרעד טנעמעג רַאפרעד טָאה ןעמ

 ןופ יא טסנַאמער עלַא יװ ,שרעדנַא ךס ןייק ןייז טינ טעו (1911) עיצַארט

 ױזַא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךס א סיוועג ןעוועג ןענייז סע ןוא ;ןרָאי עקידרעירפ

 .טבַאהטעג ןוא טייפענ

 עקיבייא יד ןוא רעלפייווצ יד טָאה סָאװ ,סעבלעזַא טריסַאּפ טָאה סעּפע רָאנ

 א עמענעגנָא ךיוא ןבָאה רימ ןוא ;ןשאררעביא קרַאטש טזומ} עג רעעזצר ַאווש

 ,ןזיוועג רָאלק טָאה סָאװ ,עיצַארטסנַאמעדײַאמ ַא ןעוועג זיא סע .ןעגנושאררעב

 ןסיורג םעד ןעמואושעגרעבירַא ךעלדנע ןיא יַאמ ןטשרע םעד ןופ עעדיא יד זַא

 רָאנ רעדמערפ סיוא ָאד ןרעוו וצ ןופ טייוו טינר ןָאג ןיוש זיא יז זַא ןוא ,ןַאעקַא

 .רענריב רעקיטכיד ַא עקַאט

 ,רעטעברַא טנזיוט ןעצ יד טימ ךיז ןעמיראב וצ ךס ןייק ָאטינ סיוועג זיא סע

 ,בוט-םוי רעטעברַא ןַא יװ יַאמ ןטשרע םעד קרָאי-ינ ןיא טרעייפעג ןבָאה סָאװ

 ןוא ןקירבַאפ ערעייז ןיא ןפַאלקש ןבילבעג ןענייז רעטנזיוט רעטרעדנוה תעב

 ןייז ןגעמ ריִמ .לָאצ עניילק ַאזַא טינרָאנ סע ןיא בייה ונֶא ןַא יו רעבכָא ןטַאטשרַאוװ

 ןוא -- סנַאיני ענעדײשרַאפ ליפ ױזַא ןוא רעטעברַא ליפ יו זַא סָאו ןדירפוצ

 -- ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדיישרַאפ ןופ רַאנ ,סנָאינוי עשידיי עֶלַא טינ ,ךייא טקרעמ

 ַא יַאמ ןטשרע םעד ןרעלקרעד וצ םזַאיזוטנע םעד ןוא טומ םעד טַאהעג ןבָאה

 טימ טעטירַאדילָאפ רעייז ןרירטסנַאמעד וצ ידכ ,ןטעברַא ןיינ טינ ןוא קיירטס
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 !עיירפ ןרעטנוא ן-עלקרעד וצ ידכ ןוא ,טלעו רעצנַאג רעד ןופ רעטעברַא יד

 טלעװ יד יװ ,רענייטש םעד טימ ןענַאטשרַאפנייא טינרָאנ ןענייז ייז זַא ,למיה

 | .ךיז טריפ |

 טזָאלב דנַאל רעזדנוא ןיא זַא ,זײװַאב רערָאלק ַא סע זיא זדנוא רַאפ

 זַא ,ןביילג ןעמ געמ סָאד ןוא טניוו רעטנוזעג ַא ,רעשירפ ַא ,רעיינ ַא ךעלקריוו

 עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק רעיינ ץנַאג ַא ןָא ךיז טנייה יַאמ ןטשרע םעד טָא טימ

 ץלַא ןעז טינ רָאנ ליוו סָאװ ,ןדעי רַאפ .גנוגעװַאב-רעטעכרַא רעניה רעד ןופ

 -ערעטניא יד ןופ ענייא ךרוד טציא ןבעל רימ זַא ,ןייז רָאלק סע זומ ,ץידַאװש

 ןיא ךיז טנָאמרעד .גנוכַאװרעד ןופ טייצ ַא ךעלקריוו זיא סע ,ןטייצ עטסטנַאפ

 םעד וצ ןטלַאהרַאפ ךיז ןבָאה רעטעברַא יד רעכלעוו טימ ,טייקיטליגביילנ רעד

 -רעטעברַא יד ךָאד ןטלָאװ ,טלעווזור טינ ןעוו ;!סעצָארּפ-דואוויעה ןוא-רעיָאמ

 ,טלעווזור) ! טיירקעג טינ טלָאװ ןָאה ןייק ןוא ,ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ליטש רעריפ

 ,ןשטנעמ ףיוא עקַאטַא ןייז טימ טָאה ,סזייב ייז ןָאט וצ שטנואוו ןייז טימ דַארג

 עסיורג א ייז ןָאטעג ,טיוט ןוא ןבעל ןשיוװצ טגיוועג ךיז טָאה לַאזקיש סעמעוו

 טכיילגרַאפ .(עיצַאסנעס-סגנוטייצ ַא רַאפ טכַאמענ םעצָארּפ םעד טָאה רע .הבוט

 -כיוו ַאזַא ןיא קירוצ רָאי רֶאּפ ַא טימ ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ טייקיטלינכיילג יד

 -ָאמַאנקעמ םעד ןיא ןעמענ ייז ןכלעוו ,סערעטניא ןקידעבעל םעד טימ לַאפ ןקיט

 ךעלדנע טָאה רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד זַא ,ןכענוצ ןזומ טעוװ דיא ןוא ,לַאפדַאר

 ןקילייה םעד רעפ טינ טָאה רע .טרָאװ ןופ ןעניז ןטסעכ םעד ןיא טכַאװרעד

 רעד ןיא ןגָאז וצ ארומ טינ טָאה ןוא ,ץיטסוי רענַאקירעמַא רעד רַאפ ץרא-ךרד

 רעצנַאג רעד ןגעק גנורעוװשרַאפ ַא ןיא ךיז טלדנַאה ָאד זַא ,גנוניימ ןייז ךייה

 -עגּפָא ךיז שיטילַאּפ ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ,סָאד וליפא .גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ןעמיטש ערעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה ןוא ןעײטרַאּפ עטלַא יד ןופ טעטש ךס ַא ןיא טרעל

 סע ןַא ,טזײװַאב ,ןטסילַאיצַאס יד רַאפ רעדָא "ןטנעגרוסניא, יד רַאפ דעדַא

 שטָאכ ,ןסַאמ רעסיורג יד ןופ ?לביטשרעבייא םעד ןיא קרַאטש רָאנ ךיז טרעדור

 ןָאט וצ רעדָא ,עקיטכיר סָאד ןָאט וצ דָארג ןפערט טינ בייהנֶא ןיא ןנעמ ייז

 רעטעברַא רעד סָאװ סָאד זיא ךַאזטּפױה יד .קיטכיר זיא סע ןעניימ רימ יו ,ױזַא
 רעדנַא ןַא ןופ ןטכַארט וצ שזַארוק םעד ןגָארקעג ךעלדנע טָאה עקירעמַא ןיא

 ענייש ַא יװ טעמכ ןעוועג גנַאל טינרָאנ ךָאנ ןיא סָאד סָאװ ,ןבעל ןופ גנונעדרַא

 -רעד רעכיז ץנַאנ-ןעמ ןעק ,וצרעד ןעמוקענ ךעלדנע סע זיא ןוא ! עיזַאטנַאפ

 ןָא בייהנָא ןופ וליפא לֶאְז רע ןעו ,רעטעברַא רענַאקידעמַא . רעד זַא ,ןטרַאװ

 ךינ רָאנ ךָאד רעבָא טעוו .,ןעשזדנָאלב ןוא רעטצניפ רעד ןיא ןּפַאט עלעסיכַא

 ענייז ןכערבעצ וצ ירכב ןייג זופ רע ןכלעוו ףיוא ,נעו ןקיטכיר םעד ןעניפעג

 .ןטייק-ןפַאלקש ילרעלַא



 ןעמָאדנַאּפ-יַאמ רעטשרע

 (ןפופ יִאמ רעטפ -- "טייהיטכצרעג,)/

 ןבָאה רעטעברַא יד טניז ,רָאי קיסיירד יד ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןיא סע

 ןיא זַא ,טלעוו רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןיא יַאמ ןט1 םעד ןרעייפ וצ ןביוהעגנָא

 ןעמונעג עיצַארטסנָאמעדײַאמ רעטשרע ןַא לָאז ,טלעוו רעיינ רעד ןיא ,עקירעמַא

 טפָא זיא סָאד יו ,ןטכַאמ ערעדנַא ןוא יײצילַאּפ רעזדנוא ןופ טסנרע ױזַא ןרעוו

 -רַא נונעג טסָאקעג יִאמ רעטשרע רעד טָאה טרָאד .עַּפָארייא ןיא ןעמוקעגרָאפ

 יד ןיא ןענייז ,דירדַאמ ,םיור ,זירַאּפ ןופ ןסַאנ .ןֶא בייהנֶא ןופ טולב-רעטעב

 .טולב-רעטעברַא טימ ןרָאוװעג טצירּפשַאב קרַאטש = ןעננורעייפ-יַאמ עטשרע

 ,ךעלדירפ ןעגנַאנעגּפָא טציא זיב ןדַארַאּפײַאמ יד ןענייז ,עקירעמַא ןיא רעבָא ָאד
 -עג ןבָאה סָאוו ,רעירָאטעלַארּפ ?סיב עניה יד טרירָאנניא יו טעמכ טָאה ןעמ

 .בוט-םוי-רעטעברַא רעייז טרעיימ

 עטשרע עקילָאמַא יד טימ ןכילגענסיוא טעמב ךיז רימ ןבָאה לָאמ סָאד
 טרָאד :דיישרעטנוא םעניילק םעד טימ רָאנ ,עּפָאריא רעטְלַא רעד ןופ ןעיַאמ

 יד סָאד ןיא ,סַאג רעד ףיוא רעטנזיוט ערעייז ןיא סױֹדַא רעטעברַא יד ןענייז

 -עד יד ןיא ןסָאשענ טושּפ ןעמ טָאה ,ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ רעבָאהטכַאמ

 קינייוו ץנַאג יאס ןטשרע ןקיטנייה םעד רעטעברַא יד ןבָאה ָאד .ןטנַארטסנָאמ

 -נעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןלַאקָאל ןיא א ראוו-שיניואוי רַאנ ,טרירטסנַאמעד טינרָאג רעדָא
 ,יַאמ ןטשרע םעד ןרעייפ טלָאװעג ןבָאה ןוא ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ןבילקעג

 ייז סעקושזרובישַאב עטרימרָאפינוא יי ןבָאה ,ןצרַאה ןופ קידנדיײרּפָארַא ךיז

 לםיו ,טתיממעג ןוא ןנַאלשעג ייז טרָאד ןוא רעצעלּפ ערעייז ןיא טכוזעגפיוא

 רָאטנַאק) סיפָא-?ללַאק , רעד ןרָאװעג ןלַאּפַאב זיא ױזַא .ייז ןיא ןיירַא רָאנ זיא סע
 ייז סָאװ ןזיוװעג ןבָאה ןרידנומ עשרענלעז ןיא ןשטנעמ ןוא ,(גנוטייצ ַא ןופ

 ןיא .ןעגנולמַאזרַאפ ערעדנַא ךס ַא טלייטעג ןבָאה לַאזקיש ןקיֿבלעז םעד .ןענעק
 -סָאב ןיא עקיבלעז סָאד ,דָאבטולב עתמא ,עקיטכיד ַא רָאג ןעוועג זיא דנַאלווילק

 טָאה ןעדרַאג-רעווקס ןָאסידעמ ןיא ?טעטדײמעגלַאמַא , רעד ןופ גניטיפ רעד .ןָאט

 -ענ טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ןוא ,פעדער ןָא ןיײגַאב ,טייקרעכיז בילוצ טזומעג ךיז

 ...ןרימַאלקעד ןוא ןעגניז ,ןליּפש ןעוועג זיא ,ןָאט טנעמ
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 יז ןַא ,טרירטסנַאמעד טָאה ישמ רעטשרע רעקירָאיהיה רעד ,זיא סע יו

 םעיצַארטסנַאמעד-רעטעברַא יד טסנרע ןעמענ וצ ןָא ןבייה ערעזדנוא רעבָאהטכַאמ

 ןיא יו טקנוּפ ,סעקישטשווָאטנוב יד עיצקעל ַא ןבעג וצ קיטיינ ראפ ןטלַאה ןוא

 ,ןָאסַאֿפ רענַאקירעמַא םעד ףיֹוא ךעלריטַאנ ,לָאמַא ןופ עּפָאריײיא רעטלַא רעד

 ייַּב טריסַאּפ טָאה סָאװ ,םעד היוא תומוערת עסיורג ןייק ןגעווטסעדנופ

 ַא יַאמ רעטשרע רעקירָאי-יה רעד זיא זירַאּפ ןיא .ןבָאה טינ רימ ןענעק ,זדנוא

 ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס ןייק ןעווענג טינ סע ןענייז ןטרָאד ןוא ,רערעקיטול"ב ליפ

 ייֵציִלאֹּפ עגענייא יד דָארגנ רָאנ ,ןטנַארטסנַאמעד יד ףיוא ןסָאשענ ןוא ןגָאלשעג

 .טייוו וצ דעטעברַא יד ןייג ןזָאל וצ טינ לעּפַאב ַא ןגָארקעג טָאה סָאװ

 יצילֲאּב רעזירַאּפ יד ןיא ,סעמַארגנעלעט יד ןופ ןעז ןעק עמ רעבָא טייוו יו

 יד טיג עמ ןעוו ,טרָאד לייוו ,ןעלדנַאה וצ ױזַא ןעננואווצענ יו טעמכ ןעוועגנ

 .עיצולָאװער ַא טכַאמענ רעיש ,רעיש ,רשפא ייֵז טלָאװ ,טנַאה עיירפ ַא רעטעברַא

 רעד טָאה טרָאד .ךעלרעּפילק עֶלַא טימ יַאמ רעטשרע ןַא ןעוועג עקַאט ןזיא טרָאד

 ןראװעג זיא ץְלַא .טעברַאעג טינ ךעלקריוו טַאירַאטעלַארּפ רעזירַאּפ (סעצנַאג
 ןטשרע םעד קירעגנוה ןביילב טלָאװעג טינ ןֿבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ,טריזילַארַאּפ

 ,טגָאז עמ ,יַאמ ןטשרע טםעד ברע זייּפש טימ ןגרָאזרַאפ טזומענ ךיז ןבָאה ,יַאמ

 ןעלטימ טכיזרָאפ עקיטיינ יד ןעמענ טזומעג טָאה טנעדיזערּפ רעזדנוא וליפא זַא

 זירעטער עקיבייא יד ,ײצילַאּפ יד טָאה ,ךעלריטַאנ .זייּפש טימ ךיִז ןנרָאזרַאפ ןוא

 עַל יד .טלדנַאהעג טָאה יז יו ,ןעלדנַאה טנעקענ טינ שרעדנַא ,גנונעדרָא ןופ

 ַא ,ךס ַא :זיא טַאטלוזער רעקילייוורעד רעד ןוא עטסנרע ֹוצ ַא ראג ןעוועג זיא

 טעועטַארעג לָאמ ַא רעדיוו זיא ךיירקנַארפ ןוא ,עטריטסערַא ךס ַא ,עטעדנואווראפ

 | .עיצולָאװער ַא ןופ רַאפענ רעד ןופ



 גנורעװשרַאפ עשיטסילַאטיַּאק יד

 (1922 ,רעבמעמּפעס 7962? ---- "טייקיטכערעג ,}

 ,ךיז טדערעננייא טינ טנעמָאמ ןייא ףיוא ןבָאה רעטעברַא ערעזדנוא ,

 -ןָאינוי עסייה ןרָאװעג ןענייז ,עירטסודניא רעד .ןֹופ ןענַאטיּפַאק ....ערעזדנוא זא
 רעייז ןופ ץנעטסיוקע רעד רַאפ ךעלגעט-גָאט טעמכ ןפמעק סָאװ ,ייז ! דניירפ

 לַאפַאב טינ לאז ןָאינוי רעייז זַא ,ךַאו רעד ףיוא דימת ןייז ןזומ סָאװ ,ייז ,ןָאינוי

 בָאה ייז ,ןקור ריא ןיא ןרעוו ןכַָאטשעגנירַא טינ לָאז רעסעמ ַא זַא ןוא ןרעוו

 ךעלדנע ןבָאה סעסָאב יד זַא ,םולח םעד ןיא ךיז ןגיוונייא טנַאקעג טינ .לָאמ ןִייק

 טכַאמעג טינ לָאמ ןייק ןבָאה רעטעברַא ערעזדנוא .ןָאינֹוי רעד טימ טכַאמעג םולש

 ןיא ןטנַאקירבַאפ עטכעלש ןוא עטוג ןשיוװצ דיישרעטנוא ןַא ןכַאמ ןופ תועט םעד

 יד ייז רַאפ זיא רַאפרעד .ןטייקיטעט עריא ןוא ןָאינוי רעד וצ גנולעטש רעייז

 רעזדנוא ןופ ןבעל םעד ןגעק עיצַאריּפסנַאק רעקידנעייגנָא ןַא ןופ גנוריפ-זייווַאמ

 גנוקעדטנַא ןייק טינ ןפוא םושב גנוגעװַאב-רעטעכרַא

 דךימת ןענייז רעטעכרַא ערעזדנוא סָאװ רַאפ טנורג ַא ךָאנ ָאד זיא סע ןוא

 ןייז ןזומ ,םצע ןיא ןענייז רעבענסטעברַא יד זַא ,םעד ןיא טגייצרעביא ןעוועג

 יו ,טקנוּפדנַאטש רעייז ןופ .ננונעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ םיאנוש ,םצע ןיא

 ריא ןיא---ןייז ןומ ןוא---גנוגעוַאב-רעטעברַא יד זיא ,ןטסילַאיצַאס עטרעלקעגפיוא

 ד וליפא ,טרָאװ ןופ ןעניז ןטסעב םעד ןיא ,גנוגעװַאב ערענָאיצולַאװער ַא םצע
 -אוער-תמא יו שרעדנַא ןייז טינ ךיוא ןעק רעריא לייט רעטסוויטַאװרעסנַאק

 עריא ןופ לייט ןליפא ביוא ,ךָאנ סע ןעייטשרַאפ רעטעברַא עֶלַא טינ ביוא .רענָאיצול

 ןבָאה ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןֹופ ןעניז םצע םעד ןפירגַאב טינ ךָאנ ןבָאה רעדיפ

 ךיז ןבָאה רעטעברַא יד יוװ ,ךינ יֹױזַא ןענַאטשרַאפ סָאד רעבעגסטעברַא יד רעבָא

 סע ייז ןבָאה ,ןענַאטשרַאפ טינ סע ןבָאה ייז ביוא .ןריזינַאנרַא וצ ןביוהעגנָא

 םעד ןעמענוצסיורַא עבָארּפ ַא טכַאמעג ייז ןֹופ ךס ַא ןבָאה ךעלריטַאנ .טליפרעד

. 

 ןבָאה ןוא ,,גנונעוװַאב- רעטעברַא רעד ןופ טסייג ןרענָאיצולַאװער םעד ,טפיג

 ןקיסעמ ,םענעסַאלעג ,ןויטַאװרעסנָאק םעד טימ ןכַאמ םולש טשרמולכ טריבורּפ

 םעד ןעמַאצ וצ ןעלטימ ענעדיישרַאפ טריבורּפעגסױא ןבָאה ייז .םזינָאינוי-דיירט
 סע וַא ,ןדיײרנײרַא טנַאקעג ךיז עקינייא ןבָאה טייצ עסיוועג א .םזינָאינוי-דיירט
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 ןרָאװעג ןענייז רעריפירעטעברַא עקידרעירפ יד ןופ עקינייא -- ןטָארעג יז א
 טָאה ףמואירט רעד רעבָא .טריפמואירט ןבָאה ייז ןוא ,ייז ייב ןשטנעס ענעגייא
 -רעטעברַא רעד ןיא ןריובעגנייא דוטַאנ יד ,רעטקַארַאכ רעד .טרעיודעג גנַאל טינ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד ןוא ,ןרעו טרעדנעעג טנָאקעג טינ טָאה ,גנוגעװַאב
 ןייס טינ רעמ ןיוש זיא רע זַא ױזַא .םזינָאינוי-דיירט ןגעק ףמַאק רעד יינ סָאד ףיוא
 ,ןפָא ץנַאנ טריפעג טרעוו גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןגעק ףמַאק רעד ,גנורעוושרַאפ
 ןֵא רָאג ןוא ,עירטסודניא רעד ןופ ןענַאטיּפַאק יד ןופ ןפָא טריפענ םרעוו רע
 ערעודנוא ןיא ןפָא ,רעזייהסטכירעג ערזדנוא ןיא ןּפָא טריפעג טרעוו רע ,םַאנסיוא
 הי ,..ןטפַאשרעּפרעק רעשירעבעגצעזעג

 טיִנ ךיז ןיילַא ליװ סָאװ ,שטנעמ רעדעי .ףמַאק רענעּפָא ןַא ןיא ףמַאק רעד
 א רַאפ אקווד סע ןטלַאה רימ ןוא ,ןּפַאטנָא סע ןעק .ןעז סע ןעק ,ןכַאמ דנילב
 לייו ,גנַאנ ריא ןיא ןראװעג טרעטשעג זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד .ךַאז רעטוג
 טוג ךיז ןעק םֹוינֲאינוי-ךיירט רעד זַא ,גנוניימ א םיײרּפשרַאֿפ ןעוועג זיא סע
 ַפַאכ ןוא ײרעטיּפָארּפ ןופ גנונעדרָא רעקיטציא רעד ןיא ןרעגריבנייא ,ןבעלנייא
 ,טָאז ןייז לֶאָי ףלָאװ רעד יא זַא ,ןרעו טלעטשעגנייא ױזַא ץלַא ןעק עס ןוא ,ּפַאל
 קרַאטש ךעלקריוו טָאה סָאו ,תועט רעקידלַאװעג ַא זיא סָאד .ץנַאג ניצ יד ןוא
 ןיא קילג םוצ .סקואו ןכעלדיטַאנ ריא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד טרעטשעג)

 זַא ,ןעמעלַא רַאפ רָאלק ןיא עס .רעבירָאפ ךיז ןרַאנ ןופ ךָאירעּפ רעקיזָאד רעד

 ;;גוגעװַאכ-רעטעברַא רעד טימ ןעמַאזוצ ןריטסיזקע טינ ןעק םזילַאטיּפַאק רעד
 -יּפַאק רעד רעדַָא :ערעדנַא יד ענייא דנייפ-טיוט ןתמא רעד ןיא ןענייז ַײז זַא
 ןבעלנעמַאוװצ ַא .טרעקרַאֿפ רעדָא ,גנונעװַאב-רעטעברַא יד ןטייט זומ םזילַאט
 ןוא רערָאלק ץְלַא טרעוו סָאד .ךעלנעמוא זיא תוחוכ עכעלדנייפ עדייב יד ןשיווצ
 -םיוא ץֵלַא ,רעפרַאש ץילַא ןרעוו ףמַאק רעד זומ רַאפרעד ,גָאט ןדעי טימ רערָאלק
 -יּפַאק ןופ ףמַאק ןויטַאריּפסנָאק ַא ןופ טייצ יד ,רענעּפָא ץלַא ,רענעכַארּפשעג
 רעד ,ףָמֲאק רעד ,טרעקרַאפ עקיבלעז סָאד .ייברַאפ ןיֹוש ןיא םעברַא ןגעק לאמ
 יֹוַא טונ ןוא ,למיה םענעפָא ןרעטנוא ןטכָאפעגסיוא טרעוו ,ףמַאק רעקיטייזנגעק



 = ןָאטפױא ןעק טומ ןוא עיגרענע סָאװ
= 

 ,1910 ,לירּפַא -- "טפַאשלעזעג עיירפ }

 עװַארב יד ןזיװַאב ךעלרעדנואוו ןבָאה ,ןָאטּפױא ןעק טומ ןוא עיגרענע סָאװ

 "םיוא םָאה סע יװ ,ןוא ןגנַא ַאזַא טריפעג ןבָאה ייז ואוו ,ןייקָאּפס ןיא רעפמעק

 שרוה םעד .עדער רעיירפ ןופ טכער םעד רַאפ ףמאק ןזָאלסגנונעּפָאה ַאזַא ,ןעזעג

 ריעצ יװ .גיז ןקידנעטשלופ ַא טימ ןרָאװעג טניורקעג ףמַאק רעסיורג דעייז זיא

 ,ןשטנעמ ,ןייקָאּפס ןיא ייֵציִלֶאֹּפ יד טעוועשובעג טָאה ןקַאזָאק עשיסור טטעש

 טכער םעד טימ ךיז ןצונַאב וצ וואורּפ ןטסדנימ םעד ןזיװעגסױרַא ןבָאה סָאװ

 ןגָאלשעג ןוא טלדנַאהַאב ךעלדנעש ,ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז עדער רעיירפ ןופ

 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןוא ,םידש-שינעגנעפעג יד ןוא ייצילאּפ רעד ןופ ןרָאװעג

 .רעטכיר ןשיטסילַאטיּפַאק ןטפיוקרַאפ םעד ןופ ןענימדעט-ףָארטש עגנַאל

 טלופרַאפ זייווקיצנייא ןזומ רעדָא ןלעוו רעפמעק יד זַא ,ןעזענסיוא טָאה סע

 ןופ לת ַא ןכַאמ ןֹוא ,סעטלפייווצרַאפ סעּפע ןָאט רעדָא תוסיפת יד ןיא ןרעוו

 ַא ןעװעג טלָאװ סע ןוא .חֹוכ םעד רָאנ .וצרעד ןבָאה ייֵז ביוא ,ןיקָאּפס ץנַאג

 ץַאלּפ ןענופעג ןטלָאװ ןעקנַאדעג-סגנולפייווצרַאפ עכלעזַא ןעוו ,רעדנואוו רעּפַאנק

 טַאהעג טינ ןליפא ןנָאה ןשטנעמ יד טָא .רעפמעק עקיזָאד יד ןופ ּפעק יד ןיא

 עשיטסילַאטיּפַאק יד .ףמַאק רעייז ןופ ןסיוו טעװ טלעוו יד זַא ,גנוקידירּפַאב יד

 סנָאמרעד טינ טרָאװ ןייא ןייק טימ ןוא ,גנורעוושרַאפ ַא טכַאמענ טָאה עסערּפ

 םינ ןבָאה ייז .טומ םעד ןרָאלרַאפ טינ רעטעברַא יד טָא ןבָאה ךָאד .םעד ןנעוו

 רַאפ ןקָארשעגּפָא טינ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד רָאנ יװ ,ךַאז רעדנַא ןייק ןָאטעג

 סע .שינעגנעפעג ןיא ןצעזניירַא ךיז טזָאלעג ןבָאה ןוא ,ןעגנופָארטשַאב ענייק

 ןעוועג ןענייז רעצעלּפ-רַאּפשרַאפ עקידנריטסיזקע עּכַא זַא ,טייוו ױזַא ןעמוקעג זיא

 ןיא ןעלדנַאװרַאפ ייז ןוא םעדייבעג ערעדנַא ןעמענ טזומעג טָאה ןעמ ןוא ,לופ

 יז ןעמ טָאה ןסע סעּפע רעבָא ,טלדנַאהַאב ייז טָאה ןעמ יו טכעלש ,תוסיפת

 יד ןופ ענעשעק רעד ףיוא ןפורעגּפָא דְלַאב ךיז טָאה סָאד ןוא ,ןבענ טזומענ

 ןקיטומ טימ ןעמַאזוצ ,סָאד טָא .טקריװַאב ייז אקוד טָאה .סָאד ,רעלָאצ-רעייטש

 ןיא גנורעוושרַאפ עשיטסילַאטיּפַאק יד ךעלדנע ןכַארבעג םָאה ,ףמַאק ןוויקַאּפ
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 ןבָאה "דלרָאװ רעד ווִא סרעקרָאװ לַאירטסודניא ,, יד ןופ רעטעברַא יד .ןייקַאּפס
 -עגנֶא ןדנעטשמוא יד טיול טָאה סָאװ ,ףמַאק ןקיטומ ַא ,ןװַארב ַא טריפעגנָא
 טינ סיועג טרעדָאפ סָאו ןוא ,טקידיירּפ יֵאטסלָאט סָאו ,עמרָאפ ַאזַא ןעמונ
 .ףמַאק רעויטקַא ןַא יו ,טופ רעקינייוו
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 יד ןוא ןײמ

 םזינרַאגַא ןופ עירָאעט יד -- "?ןטסיכרַאנַא יד ןליו סָאט , רושטרב רעד ןומו

 (1890 ,ָאדנַאל --- ,טכַארבעגסױרַא רָאלק

 ;ןליומ ןופ רעטרעװ ייווצ יד טא סױרַא ךיז ןעשטילג טכייל ןוא לענש

 ןןכערבעצ טינ רענייצ יד ךיז ףרַאד'מ ,ןירוק רעייז ןענייז ייז לייוו ,סנטשרע

 .ערעדנַא עלַא יװ טכיורבעג רעמ ןרעוו רעטרעוו עצרוק יד טָא לייוו ,סנטייווצ

 .ןיימ ,ןייד ;ןייד ,ןיימ ןרעה ריא טעװ םוטעמוא ,טייג דיא ואוו ,טייטש ריא ואוו

 יד םִא ןיוש סע סייוו ,רעטרעוו ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןעק סע רעדייא ,דניק סָאד

 ךס ַא סָאװ רַאפ טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא סע ,קינייװסיוא ףיוא לעטרעוו

 רעד רעביא ןעקנעדוצכָאנ ךעלדנירג םוא ימ יד ןטלעז רעייז ךיז ןבינ ןשטנעמ

 סולפנייא םעד ןוא עלָאר רעד ,טיײטַאב םעד רעכיא ,"ןייד , "ןיימ , ןופ רוטַאנ

 ,טנַאקַאב ןיא םע .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג םעד ףיוא טָאה ,,"ןייד, "ןיימ , סָאװ

 םניואהעג זיא רע סָאװ ,םעּפע ףיוא תוישק ןטלעז רעייז טגערפ שטנעמ רעד ןַא

 ןלעטש ֹוצ ידכ (*ןָאטוינ קיזייא ןַא ןייז ףרַאד'מ ;ןֶא טייהדניק ןייז ןופ ןעז וצ

 ,ףױרַא טינ ןוא רעטנורַא םיוב ןופ ?ּפע רעד טלַאפ סָאװ רַאפ ,ענַארפ יד ךיז

 יד טקרעמַאב טָאה רע יװ ,לָאמ עטנזיוט סָאד ןעוועג רשפא ןיוש זיא סָאד ןעוו

 קינייװ ץנַאג ,רעדייל ,ןַארַאפ ןענייז רעבָא ןשטנעמ עכלעזַא .גנוניישרעד עקיזָאד

 ךָאנ טשרעה ּפעק ערעייז ןיא סָאװ ,ןשטנעמ ליפ יױזַא ְךָאנ ןעניפענ רימ ןוא

 רעייז ןיא ענַארפ יד .ענַארפ רעד טָא וצ תוכייש ןיא שינרעטצניפ עשירצמ יד

 ןבָאה לָאז סָאװ ,טלעװו רעד ןיא ךאז ןייא ךָאנ ָאטינ זיא סע םערָאוװ ,קיטכיוו

 יו ,ןבעל ןכעלשטנעמ םעד ףיוא ,גנוקריוו עכעלדעש אזא ןוא ,גנוקריוו .ַאזַא

 ."ןייד ןוא ןיימ ,
: 

 רעד ןיא םוטנגייא ןרָאװעג טריפעננייא זיא סע יװ ,ןָא ןטנעמָאמ םעד ןופ

 -םפיוא ןיֹוש ,טפַאשלעזעג א יו ,עכלעזַא יוװ יז טָאה ,טפַאשלעזעג רעכעלשטנעט

 םָאװ זיא .ןבילבעג רָאנ זיא עזַארפ עטסוּפ יד ,טרָאװ סָאד ;ןריטסיזקע וצ טרעהעג

 ,,1642'1127) טרעדעהרַאי ןטוד ןיא ןרָאבעג רעטנרעלעג רעסיהג (*

 .ץעזעג 'עיגטטיװטרג ןוֿפ רעלעדטנא



 ןשטנעמ ןופ גנודניברַאפ ַא -- ??טפַאשלעזעג , טרָאװ ןרעטנוא רימ ןעייטשרַאפ
 םעד רענייא ןציטשרעטנוא ,ןפלעה ,ךעלטפַאשניימעג ןטעברַא ,ןבעל ןליוו סָאוו
 ןפורנָא טינ ןפוא םושב רעבָא ןעק עמ ;ןלעזעג יוװ ןבעל ,טרָאװ ןייא טימ ,ןרעדנַא
 רענייא רָאנ ןכוז ןשטנעמ ואוו ,ןשטנעמ ןופ טפנוקנעמַאזוצ אזַא טפַאשלעזענ
 רָאנ זיא סע טייו יו ,ןדָאש ןעגנערב ,ןעלדניװשַאב ,ןסעוצפיוא ןרעדנַא םעד
 רעד רָאנ ןיא ,ןרעלקרעד רעמ רעטעּפש סע ןלעװ רימ יװ ,ץלַא סָאד ,ךעלנעמ
 טָאה "ןייד ןוא ןיימ , יו ,טנעמָאמ םעד ןופ ."ןייד ןוא ןיימ , ןופ אצוי-לעופ
 ץלַא ןרָאלרַאפ שטנעמ רעד טָאה ,טּפַאשלעזעג רעד ןיא ןשרעה וצ ןביוהעגנַא
 .-סדיילטימ ןייז ןדָאלרַאפ טָאה רע ;ןשטנעמ ַא רַאפ ךעלקריוו םיא טכַאמ סָאװ
 -ענ ןעגנולשרַאפ ןיא ענעביוהרעד ,ענייש ,עטונ סָאדלַא .דנַאטשרַאפ ןייז ,ליפענ
 -נָא  :שידיי ףיוא טפור'מ סָאװ ,טּפַאשנדייל רעכעלסעה רעסיורג ןייא ןופ ןרָאװ
 ,טפַאשנדייל רעקיזָאד רעד ןופ טשרעהַאב לָאמ ןייא ,ןשטנעמ רעד ."ןעוועבַארוצ
 םיא רַאפ ןיא ?טימ ןייק .היח-ביור ַא טרעו רע ,שטנעמ ַא ןייז וצ ףיוא טרעה
 ץלַא ,טָאה רע רעמ סָאװ ,רעמ ןוא רעמ סָאװ ןעװעבַארוצנָא ידכ ,טכעלש וצ טינ
 עלַא יד טָא טימ ןָאט וצ סָאװ טינרָאג סייו רע שטָאכ ,םיא ךיז טליוו רעמ
 | ,רעמיטכייר

 עטצעל יד ;היח:ביור ַא יװ ,רענ-ע ליפ שטנעמ רעד זיא טכיזניה רעד ןיא
 שטנעמ רעד .קירעגנוה זיא יז ןעוו ,ערעדנַא טלָאמעד רָאנ טסערפ ןוא טסיירעצ
 רעד ןופ סעּפַאל יד ןיא ןלַאפֹוצנירַא קילגמוא סָאד טָאהעג םָאה סָאװ ,רעבָא
 -לופ ַא טרעוװו רע .רַאה רענענייא ןייז רעמ טינ ןיוש ןיא ,טפַאשנדייל רעקיזָאד
 ןיא טלָאװ דש ַא יװ ,טקנוּפ טּפַאש ןוא טוט רע ;ריא ןופ ףַאלקש רעקידנעטש
 | ! ביור ,ביור ,ביור ;םיא ןבירטעגנָא ןוא ןסעזעג םיא

 ןעמוק ןזומ טעוװ ריא ןוא געיעג רעייז ןיא ןשטנעמ יד טָא טוג טכַארטַאב }
 ריא טלָאװ סָאװ ,לשמל .םיענושמ עטושּפ ןענייז ןשטנעמ יד זַא ,סולשַאב .םוצ
 ןומ רע ןַא ּפָאק ןיא ןעמונעגניירַא ךיז טלָאװ סָאװ ,ןשטנעמ ַאוַא ןגעוו טגָאזעג
 ַא ,ןשולעּפַאק ןָאילימ א ,קעררעביוא ןָאילימ ןבלַאה ַא ךיורבעג ןייז וצ ןבָאה
 ,טַאירַאװ זיא ןשטנעמ ַאזַא רַאפ ןעמָאנ רעקיצנייא רעד ?ןזיוה רַאּפ טנזיוט ןעצ
 טנורג םעד ףיוא טעוװ תעד--ב רעדעי ,זיוהלוד ַא זיא ץַאלּפ רעקיטכיר ןייז ןוא
 א"א סדלונ ,סרָאטסַא ,סדליברעדנַאװ ,סדלישטָאר ערעזדנוא זַא ,ןבענוצ ןזומ
 ןיא ןרעהעג ייז זַא ןוא ,ןייז רָאנ ןענעק סָאװ ,םיעגושמ עטסכעלרעפעג יד ןענייז
 .טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ ַא ןיא טינ ןוא זיוהלוד ַא

 ךרוד ?ייוו -- ? סָאװ רַאפ ןוא "םיעגושמ עכעלרעפענ, ןבירשעג בָאה ךיא
 סָאװ ןענעק ייז ןַא ,ליפ ױזַא ,רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבױרנָא ןופ תענושמ רעייז
 רעד ןיא טייצ רעד רַאֿפ סנבעל-ןשטנעמ ןופ ןענָאילימ ןעייג ,ןכיורברַאפ טינרָאג
 ַא ןריפ ,ןטכַאמש ,ןברַאד טייהשטנעמ רעד ןֹופ םיקלח קיצניינ ןוא ןיינ .דרע
 םיענושמ יד סָאװ רַאפ-עד רָאנ ןוא טיוט רעד יו ,רעגרע ךס ַא זיא סָאװ ,ןבעל
 קיצניינ ןוא ןיינ .עינַאװערָאה רעייז ןופ טכורפ יד ייֵז ייב טביורעגקעװַא ןבָאה
 ַא ןיא גנירעה יו טסערּפעג ,טפַאשננע ןיא ןבעל טייהשטנעמ רעד ןופ םיקלח
 ;טסטנוזעג םעד ןעק סָאװ ,טפול עטעטסעּפרַאפ עקידנקיטש יד ןעמעטָא ,לסעפ
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 "ערעייז , ןפור םיענושמ ןופ לפייה ַא תעב ,ןגָאינײרַא דרע רעד ןיא לענש ןשטנעמ
 ,ץַאלּפ ַא יו םיעגושמ יד ןעניד ןוא ,גנַאל ןליימ ךיז ןעיצ סָאװ ,ןקרַאּפ ,רעדלעוו |

 .ןענייז ןיילַא ייז יו ,תויח עכלעזַא ףיוא דנאי ןכַאמ ןענעק ןלָאז ייז ואוו
 -טרָאקעצ טלַא ןייז ,טרעקיוהעגנייא ,ןגיובעגנייא ,ןַאמ ןטלַא ןַא טעז ריא

 ןייז טקערטשעגסיוא רע טלַאה ,טלעק ןופ קידנרעטיצ ,טקעדַאב םיוק בייל טעש
 םינ טניימ .הבדנ עניילק ןיא סע עכלעוו ןעמוקַאב וצ ידכ ,טנַאה עטרַאדעגסיױא
 ןיא סע ;טלטעבעג דימת טָאה ןוא טלַא ןעוועג קידנעטש זיא ןַאמ רעד טָא זַא
 טָאה רע ,טילבעג טָאה רע ,קיטפערק ,גנוי ןעוועג זיא רע ןעוו םייצ א ןעוועג
 ,עטסעכ ענייז .ןעלטעב טימ טסידנעעג רעבָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעננונעפָאה טַאהעג
 זעוועג ןענייז תוריכש ענייז ,קירבַאפ רעד ןיא טכַארברַאפ רע טָאה ןרָאי עטסנעש
 יד ,רעטייוו סָאו ;ןבעלרעביא גָאט םעד טנעקעג םיוק טָאה רע זַא ,כיפ יֹוזַא דָארג
 טינ ןיוש םיא טָאה רענייז רעטסיימ רעד ,ןייגוצסיוא ןביוהעגנָא םיא ןכַאה תוחוכ
 רעד םיא טָאה ,ץַאלּפ ןטסיזמוא ןַא ןעמענרַאפ וצ טינ ידכ ןוא ןצינ רעמ טנעקעג
 ןייֵלַא ןיא רע יװ ,ןשטנעמ ןקיטפערק ,ןננוי ַאזַא ףיוא ןטיבעגסיוא רעטסיימ
 -רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןטנופ רעטרעדנוה יד תעב טציא טלטעב רע .ןעוועג לָאמַא
 ןטעלסַארב ענעדלַאג ,דרעפ ,טניה יד רַאפ ןפרָאװעגסױרַא ןרעוו ,ןבעל ןיא טניד
 רָאנ ןענייז סָאװ ,סנגינעגרַאפ עטסוּפ עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןטנעמיד םימ טצעזַאב
  .שיזאטנַאפ רעטקיטעזרעביא רענעגושמ ַא ןופ טקודָארּפ רעד

 .ןבעל סָאד ןָא טשרע ךיז טבייה לעּפעשטיײװ ףיוא .טכַאנ ייב רענייזַא 12
 רעכינ קורדנייא םעד ןכַאמ ךייא ףיוא ןלעװ סָאװ ,רעמינּפ ןענעגעגַאב םעוו ריא
 ,בייפ רעייז ןָא ךייא ןטָאב עכלעוו .ןעיורפ עגנוי ;ןשטנעמ ןופ יװ תויח ןופ
 טלגיּפש סע עכלעוו ןיא ,רעטכיזעג טיִמ רענעמ ;זײרּפ-טַאּפש ַא רַאֿפ ערע רעייז
 ?זמ ןקירעיורט רעייז ןופ טנַאה ענרעזייא יד .ןטפַאשנדייל עטסכעסעה יד ּפֶא ךיז
 הללק ַא .רעדרעמ ,רעביור ,בנג :יװ ןרטטש ןפיוא רעטרעוו טנערבעגנייא ייז טָאה
 ןוא רעבָא ךיז טקנעדַאב !טסורב רעטקירדראפ רעייא ןופ ןסײרסױרַא ךיז ליוו
 -עג טָאה סָאו ,'ןייד ןוא ןיימ , ןופ םעטסיס יד טלעש ,ייו טלעש ריא רעדייא
 ןוא ןיימ , ןופ תונברק יד ןענייז ייז ;ךעלקילנמוא ףיט ױזַא ןשטנעמ טכַאמ
 ןענייז ייז סָאװ ,סָאד ןרָאװעג ןענייז רענעמ ןוא ןעיורפ עגנוי יד טָא ."ןייד
 סָאד טינ ןעו ןָא זייוודניק ןופ ןטילעג ןבָאה ייז סָאװ ,טנלע ןוא טיונ ךרוד רָאנ
 -עג רעכעלשטנעמ רעד ןיא רעדילגטימ עכעלצינ רעייז ןייז םנעקעג ייז ןטלָאװ
 , | ,טפַאשלעז



 טנייה ןוא לָאמא רעטעברא רעד

 ןעוועג טלָאװ טלעוו רעד ןיא ץלַא ןוא טניט ןעוועג ןטלָאװ םימי עֶלַא ןעוו
 -ייו יד ,ןגָאלּפ יד ןביירשַאב וצ ןעוועג גונעג טינ ךָאנ ץְלַא סָאד ןטלָאװ ,ריּפַאּפ

 ;"ןייד ןוא ןיימ , ךרוד טייהשטנעמ רעד ןרָאװעג טכַאזרוארַאפ ןענייז סָאװ ,ןגָאט

 ,םי ןיא ןּפָארט ַא ןייז טקנוּפ סָאד טעװו ,םעד רעביא ןביירש טינ ןלעװו רימ לפיוו

 רעכלעוו טימ ,עגַארפ רעד ןעקנעש טיײקמַאזקרעמפיוא רעזדנוא רעסעב ןלעוװ רימ

 יד ןעמענ רָאנ רימ ןלעוו ,גנַאל ןייז וצ טינ ידכ ןוא .טלטיטַאב זיא לטיּפַאק רעד טָא

 -לטימ םעד ןיימ ךיא ;טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןעמרָאפ ייווצ עטצעל

 .טייצ עיינ רעזדנוא ןוא רעטלַא

 יז יװ ,רעמערָא ליפ ןעװעג ןײמעגלַא ןיא טלעוו יד זיא רעטלַאטימ ןיא - |

 ןיא טציא ןציזַאב רימ סָאװ ,רעמיטכייר עלַא יד ןעוועג טינ ןענייז סע ,טציא זיא

 ;ךעלעדניװ ערעייז ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז ?דנַאה ןוא עירטסודניא ;סולפרעכיא ַאזַא

 ךיֹוא טָאה סע ;טַאהעג טינ גנונַא ןייק רָאנ ךָאנ ןעמ טָאה ןענישַאמפמַאד ןופ

 טריטסיזקע יז יװ דַארג ַאזַא ןיא טעברַא רעד ןופ גנולייטעצ יד טריטסיזקע טינ

 לייוו ,ןעמָאנ םעד טימ ךיז ןפור וצ טכער סָאד טַאהעג טָאה רעטסוש רעד ;טציא

 ,רעדיינש רעד ;ףוס ןזיב בייהנֶא ןופ ךוש ןצנַאג םעד טכַאמענ ןייֵלַא טָאה רע

 ,תוכאלמ ילעב עצנַאג ןעוועג ןענייז ייז ,עקיבלעז סָאד ךיוא -- ַא"א רעלשיט רעד
 -ַאב ןופ לָאצ רעטסיטשַאב א רַאפ ןטקודָארּפ ענייז טכַאמעג טָאה רעטעברַא רעדעי

 יו רעטעברַא אזַא .ןײרַא טלעוו רעד ןיא טָאלנג טעברַאעג טינ טָאה רע ,עטנַאק

 דימת ,הנויח עכעלנעלק ַא שטָאכ ,הנויח ןייז ךָאד טָאה ,ןעוועג טינ זיא רע םערָא

 ןייז ןוא רַאה רענענייא ןייז ןעוװעג זיא רע סָאו ,זיא ךַאזטפיוה יד .טכַאמענ

 רע ,"טנַאה , א ןיולב ןעװעג טינ זיא רע ;טרעכיזרַאפ ןעוועג זיא ץנעטסיזקע

 -ַאב טסואועג ךיוא טָאה גנוינרעל רעד ,רעטעברַא רעצנַאג ַא עקַאט ןעוועג ןיא

 -.טסבלעז ַאזַא ןרעו רע טעוװ ,ןקידנע ךיז טעוװ טייצנרעל ןייז ןעוו זַא ,טמיטש

 טלָאמעד ןיוש טָאה ןיילַא טפַאשלעזענ יד ;רערעל ןייז יו ,רעטסיימ רעקידנעטש

 ןיא ןענייז ,ןעז טנעקס ריא יװ ,טייצ רענעי ןופ רעטעכרַא יד ,רַאפרעד טנרָאזעג

 סע יװ ,ןעוװעג טינ ןענייז ייז ,רעכיז רעקינייוו רעדָא רעמ ןעוועג ןבעל רעייז

 ןיה גנַאל ױזַא טרעיודעג סע טָאה ױזַא ,רעירָאטעלַארּפ ןצנַאנ ןיא ,טציא זיא
 יי

 ענעדיישרַאפ טרטדאפענ ןבָאה סָאװ ,רעצעלּפ ןרָאװעג טקעדטנַא טינ ןענייז סע
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 עניילק ןיא דעטעברַא יד ןבָאה ןעגנורעדָאפ יד טא ךרוד .טעברַא עכעלשטנעמ
 רַאפ ץַאלּפ רעייז ןטָארטענּפָא ןבָאה ןֹוא ןדניוושרַאפ וצ ןכיוהעגנָא ןטַאטשרַאװ
 ןופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא טעברַא יד ואוו ןטַאטשרַאװ עסיורג ןיא טעברַא רעד
 ןענייז םעד ךָאנ דלַאב .ןרעוו קיטרַאפ רעלענש לָאז יז ידכ ,זייוולייט רעטעברַא
 רעלענש רעד וצ ןפלָאהעג רעמ ךָאנ ןבָאה סָאװ ןענישַאמ ןרָאװעג ןענופעגסיוא
 עטסירַאב יד ךיז טריטַאד ןָא טייצ רענעי ןופ .טעברַא רעד ןופ גנוקיטרַאפרַאפ
 ייד ;ןטכיזניה ייווצ ןיא ןרָאװעג רע ןזיא יירפ .רעטעברַא םעד ןופ "טייהיידפ,
 רע ,טלָאױעג טָאה רע ןעמעוו וצ טעברַא ןייז ןפיוקרַאפ וצ ,ןרָאפ ֹוצ ,ןייג וצ
 רע ןיא יירפ ;רעירפ יו ,דרע לקיטש םעד וצ ןדנובענוצ רעמ ןעוועג טינ ןיוש זיא
 רַאפ קיטיינ ןענייז סָאװ ,גייצקרעוו עֶלַא ןופ ,ןעלטימ עלַא ןֹופ ןעוועג ךיוא רעבָא
 טָאהעג טינרָאג רע טָאה טנעה ייוצ ענייז רעסיוא ;טעברַא רעכעלשטנעמ רעד
 טַאהעג טָאה סָאװ םעד וצ טפַארק ןייז ןפיוקרַאפ טזומעג רע טָאה רַאפרעד ןוא
 וצ רעננוה םעד ידכ ןטעכברַא וצ ןעננואווצעג קידנשייז .גייצקרעוו עלַא יד טא
 טרעוו ךעלקרייו ןיא טעברַא ןייז סָאװ ,זיירּפ םעד טינ ןעמוקַאב רע טָאה ,ןליטש
 ה -עציזאב רעד טמיטשַאב ,סע טסייוו עלַא ריא יוװ ,זיירּפ םעד ,ןיינ ,ןעוועג
 -רַא םעד לייו ,דעטעברַא םעד רע טיג ליפ ױזַא ?יו רע לפיוו ;ןענישַאס עלַא
 טָאה רעטעכרַא רעד ;ןשטנעמ םעד טָא ןופ תֹושר םעד ןיא ןיא ןבעל סרעטעב
 ;רעסַאװ טימ טיורב רַאפ ןטעברַא רעדָא ,רעגנוה ןופ ןברַאטש רעדָא :הרירב ןייא
 | ,עטצעל סָאד סיוא רע טביילק ךעלדיטַאנ

 ענעמוקלופרַאפ יד טימ ןטשטשרַאװ עסיֹורג יד ןופ סקואוו םעד טימ רערעמ |
 -יוו ןֹוא רעקינייו ץלַא ענייז ,ןענישַאמ עקידנרָאּפשרַאפ-טעברַא ןֹוא גייצקרעוו
 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךיז רַאפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד ןרָאװעג רעקינ
 ןשידָאמטלַא רעייז טימ ,גייצקרעוו עוויטימידּפ ערעייז טימ ייז ,קידנעטשטסבלעז
 טנַאקירבַאה ןסיורנ םעד טימ ןטסעמרַאפ טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ,ןטעברַא וצ ןפוא
 יא ןעוועג ןיא טעברַא-ןישַאמ יד .ןישַאמ רעד טימ ץלַא טריצודָארּפ טָאה סָאװ
 פרעטסיימ רעניילק רעד טָאה ,קידנליוו טינ ,קידנליוו ןוא ,רעסעב יא ,רעקיליב
 םעד ייב ףַאלקש ַא ןרעווי ןוא ןיינ ןוא לטַאטשרַאװ םעניילק ןייז ןזָאלרַאפ טזומעג
 .טנַאקי-בַאפ ןסיורג

 ב ןעמ טָאה טעברַא ,ןדיילרעד ֹוצ ןעוועג ךָאנ סע ןיא םייצ עצרוק ַא
 אס סעדעי ,טלקיווטנַא ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז ןענישַאמ יד ,ךס ַא ןבאה טפרַאד
 יי ןפיוקראפ טנעקעג טָאה עמ ואוו ,ץַאלּפ רעיינ ַא ןרעוו ןענופעגסיוא טגעלפ
 .הסנרפ טָאהעג ןיא סע יו ךָאנ ןבָאה ?עיירפ , יד ןוא תורוחס עטריצודָארּפ
 ,רעצעלּפ עיינ :םיסנה לע ןעמ טגָאז ,טייג טרָאװכירּפש ַא יו ,רעכָא דימת םינ
 ,ןענישַאמ ןופ ףליה רעד טימ טריצודָארּפ טעברַא יד ,סיוא ךיז ןּפעש ,קרעמ
 טכַאמענ רעירפ זיא סע יו ,רעלענש לָאמ טרעדנוה ןוא לָאמ ןעצ טכַאמעג טרעוו
 ןענייז סע עכלעיו רַאפ ,הרוחס טימ טּפָאטשעגנָא ןענייז סרעלכייּפש יד ;ןרָאװעג
 ואוו ,קידבַאפ רעד ןיא ;לדנַאה ןיא דנַאטשליטש ַא טמוק סע .ָאטינ םינוק ןייק
 ,טציא טיוט ןיא ןעמיטש-רעטעברַא רעטנזיוט יד ןופ רעירפ םעמושזעג םָאה סע
 עג טרָאד ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא רעטנזיוט יד טימ טרעוו סָאו .רבק ַא ןיא יו

 ה =+ ֹו
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 זיא סע לייוו ,רַאפרעד טינ טלעק ןופ ןרירפ ,רעגנוה ןופ ןברַאטש ייז ?טעברַא

 סָאװ .רַאפ טינ רעבָא ןבָאה ייז ,ליפ וצ ןיוש זיא ָאד ,ןיינ ַא .ןפיוק וצ סָאװ ָאטינ

 יי .ןפיוק וצ

 -רעד ןרעגנוה ןלָאז ןשטנעמ זַא ,תענושמ ַאזַא ןופ טרעהעג ןיוש ריא טָאה

 סעװרָאב ןוא טעקַאנ ןעייג ןשטנעמ זַא ,גרַאװנסע ליפוצ ָאד ןיא סע לייוו ,רַאכ

 סָאװ ,טקַאפ ַא סע זיא ךָאד ןוא ? ךיש ליפוצ ,רעדיילק ליפוצ ָאד ןענייז סע לייוו

 רעד ןוא רעטעברַא רעד יװ גנַאל ױזַא ןרעוו טרעדנעעג םינ ןעק ןוא טינ טעוו

 ןייז ןלעוו ,ןעלטימ-סטעברַא עלַא ןוא ןקירבַאפ , ענישַאמ עלַא יד ןופ רעציזאב

 ןוא ןיימ, ןריטסיזקע טעו סע יװ גנַאֿל יז ,ןענָאורעּפ ערעדנוזַאב ייווצ

 ! "ןייד

 רעד טימ ;טעברַא זיא סע רעכלעוו רַאפ ןישַאמ ַא סיוא טניפענ רענייא

 רע יװ ,רעטכייל ליפ ןוא רעלענש ליפ טעכרַא יד ןכַאמ שטנעמ רעד ןעק ןישאמ

 סע טלָאװ ױזַא .רעטעברַא םעד רַאפ הכרב ַא ךיז טכַאד .טכַאמעג רעירפ יז טָאה

 רעד ןעוועג טלָאװ רעטעברַא רעד ןעוו טלָאמעד רָאנ רעבָא ,ןעוועג ךיוא עקַאמ

 םעברַא העש ןעצ טָאטשנַא רע טלָאװ טלָאמעד .ןרעהעג טלָאװ ןישַאמ יד ןעמעוו וצ

 ןעוו ,טציא רעבָא זיא ךַאז יד יו .העש ריפ ןטעברַא ןצנַאג ןיא רשפא טפרַאדאב

 א -- הכרב יד טָא טרעװ ,ןָאזרעּפ ערעדנַא ץנַאג ַא ןיא רעציזַאב-ןישַאמ רעד

 יז םרעװ ףליה ַא רעטעברַא םעד ןייז לָאז ןישַאמ יד זַא ,םעד טָאטשנַא .הללק

 ןָא ,סַאנ ןפיוא ןשטנעמ רעטנזיוט סױדַא טרעדיילש יז ,טנערוקנַאק ַא רענייז

 דצ רעד ףיוא גנונעּפָאה ןופ קנופ ַא ןָא ןוא ןבעל םוצ ןעלטימ זיא סע עכלעוו

 זיא רעטצניפ ןוא ץרַאװש :רעטעברַא םעד טימ טציא סע זיא סייוו יױזַא .טפנוק

 -ָאה ןייק ,טרַאװנגעק רעד ןיא ור ןייק ,טײהנעגנַאנרַאפ ןיא דיירפ ןייק ,ןבעל ןייז

 ,רעטעברַא עקידנרעדנַאװ טימ טקעדַאב ןענייז ןגעוו עּכַא .טפנוקוצ רעד ןיא גנונעפ

 ,ץַאלּפ ַא ןעניפעג ייז ןלעוו רשפא ,ןרעדנַא םעד ףיוא ץַאלּפ ןייא ןופ ןעיינ סָאװ

 ןענייז טיורב לקיטש ןייא ףיוא ;טיורב לקיטש ַא ןענידרַאפ ןענעק ןלָאז ייז ואוו

 -עג ערעזדנוא ןָא ןליפ קיצניינ ןוא ןיינ --- עקירעביא יד ;רעליימ טרעדנוה ָאד

 צכ טרעװ סָאװ ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ טנעמעלע רעד זיא סָאד .ןשינעגנעפ

 | ,געוו רעדנַא ןייק טינ ןבָאה ןוא ,ןסע ןליוו ייז לייוו .ךעלרעפעג רַאפ טכארט

 בו ר ןוא ןדניש סָאװ ,רעבָא ,ןטסילַאטיּפַאק ?פייה סָאד .ןביור ןוא ןענעבנג וצ

 ןוא .ןצַאלַאּפ ערעייז ןיא ןציז ייז .סוסקול ןיא ךיז ןדָאב ,קלָאפ עמערָא סָאד

 ןבעל רימ ןַא ןוא גנונעדרָא רעקיטנייה רעד טינ טלעפ ךַאז ןייק זַא ,רעכיז ןענייז

 .ןטלעוװ עלַא ןופ רעטסעב רעד ןיא
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 .עיבקַאדער רעד ןופ

 ןפ "טַארּפ עטימקַאט} לסיטרַא סגטסירעמ רײד וצ גווקרעמנא

 ו .עטַאד רענעגײט רעד

 ירַאּפ רעביא עטַאבעד רעד ןיא טשימענניירַא טינ ךיז טציא זיב ןבָאה רימ

 .ןסָאנעג ערעדנַא יד ןוא (ןָאסירעפ) ן-מ ר"ד ןשיווצ םזירַאטנעמַאל

 יד ןופ לקיטרַא ןדעי ןיא ןצעזוצסיוא סעּפע טַאהעג ןבָאה רימ שטָאכ

 יז ,ןביירש ,ןדייר ,ןריטַאבעד ןסָאנעג יד ןלָאז ,טכַארטעג ןבָאה רימ .רעכיירש

 ןופ רעבָא לקיטרַא ןקיטנייה םעד ןופ .ןטקנוּפ עקיטכיר יד ֹוצ ןדייררעד ךיז ןלעוו

 וצ ןיב טדעררעד ךיז טָאה ,ןייֵלַא רע רָאנ ןוא ,רע זַא ,ןָא ךיז טעז ן-מ ר"ד 'נעג

 ַא ןעוועג זדנוא רַאפ ןיא סָאװ ,סָאװטע ןיא סָאד ןֹוא .יירעלדיז רעטסבעדג רעד

 | .גנושאררעביא עכעלנייּפ-טסכער

 סָאװ טינ ךעלקריוו טָאה רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ זיא סע זַא ,ןייז ןעק סע

 "עסערּפ יד רעבָא ,רעפטנע ןַא ךיוא ךיז ןעלדיז זיא טלָאמעד ןוא ,ןדעפטנע וצ

 .ןייג םינ סע טעוװו רעמ ןוא ,טייוו ױזַא םינ טייג "ש"אפ , רעד ןיא טייהיירפ

 -ָארג , ,"םינּפ תֹוזע, :ןעניוועל 9 ףיוא ן"מ ר"ד 'נעג סיוא טזָאֿל ותמח ?כ

 יה םויטַאנַאפ ןופ טרער ןימ ר"ד 'נעג !עדנַאש ,ויפ !רע יװ גנוניימ רעדנַא

 רעד וצ םיירג ןיא רע .רעקיטַאנַאפ רעטסערג רעד רע ןיא ןייֵלַא ןוא ערעדנַא

 ,ןעגנוי עבָארג ןוא רענגיל ןוא תומהב ןוא דרעפ רַאפ ןסָאנעג עטסעב יד ןרעלק

 ור וצ םיא לָאז עמ זַא ,ץלַא טהנעט רע .רע יװ ,גנוניימ רעדנַא ןֵא ןבָאה סָאװ

 ! םיא טעּפעשט רעוװ ,סנטשרע ,זיא ,ןטנעמונרַא ענייז ןגעוו זדייר רָאנ ןוא ,ןזָאל

 טא ןיוועל ,תמא ,סעקשטנעה טימ םיא ךָאד ןעלדנַאהַאב ןטנאטאבעד עלַא יד

 'נעג ןַא ,קידנלייצרעד ,?קיטרַא ןטשרע זייז ןיא טרָאװ טכעפש א טדערעגסיוא ךיז

 ר"ח ןעגעק סָאװ ,רימ .ןעגנובערטש עשיטסינוטרָאּפָא ענייז ןקעדרַאפ ליוו ן-מ ר"ד

 רעב8א .טסינוטרָאּפָא ןייק טינ ןוא רעכערטש ןייק טינ זיא ן-מ ר"ד זַא ,ןסייוו ,ן-מ

 ךיז ןוא ןבָאה לכש רעמ ?סיב ַא טנעמענ טָאה ,!נטנ רעמֿלַא טלַא ,ןימ ר"ד 'גענ
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 ,ןיטשר-ַאפ טנעמעג ךיוא טָאה ןיס ר"ד 'נעג .גנוקידלושַאב ַאזַא ןופ ןכַאלסיוא

 ןיא ,סנױזַא סעּפע ןנָאז וצ זדנוא רַאפ ךעלייצרַאפמוא ןעוועג טלָאװ סע תעב זַא

 וזַא ןגעמ לָאז ,טינ םיא ןעק קָאװ ,רענייא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ץנַאנ רעבָא סע

 ןוא ךעּפ טסיג ןוא ,ןסיוו טינ םעלַא םעד ןופ ן"מ ר"ד 'נעג רעבָא ליוו .ןעקנעד

 ,ןריטַאבעד ןופ געוו רעקיסַאּפ ןייק טינ זיא סָאד -- לבעווש

 טָאה ןטנעמוגרַא ערעסָאװ ,טנָאזעג סנייטשימ ןטנעמוגרַא ענייז ,טציא ןוא

 ןכַאמ רימ ןַא ,סנטשרע ? עיציזָאּפ רעיינ ןייז רַאפ ןבעגעגנָא ןימ ר"ד 'נעג ןעד

 ארבס ַא ןיא רעבירעד ןוא ,עדנַאנַאּפָארּפ רעזדנוא טימ טירשרָאפ ןייק טינ

 ,ןרעקרעביא טלעוו ַא רָאנ רימ ןלעוו םזירַאטנעמַאלרַאּפ םעד ךרוד זַא ,(תואיבנ)

 -ַאב עדייב יד ןגעוו ,ונ ,ּפיצנירּפ ןגעק טינ הלילחו סח ןיא סע זַא ,סנטייווצ ןוא

 יז ןַא ,ןדנוא טנייש סע .ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ןייז סיוועג ןענעק ןעגנוטּפיוה

 -גירגַאב רעמ ליפ ַא ןיא ,ןטסיכרַאנַא יד ןשיווצ טשרעה סָאװ ,גנוניימ עניימעגלַא

 -לצנייא עֶלַא ןיא ןזייוַאב לאז ז-מ ר"ד זַא םעד טָאטשנַא ;סנ-מ ר"ד יו ,עטעד

 -ַאזינַאגרָא ַאזַא ןדנירג וצ יו טייטשרַאפ רע זַא ,לעיּפיצנירּפ זיא סָאד זַא ,ןטייה

 רע טזָאלרַאפ ,לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא םעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןייז לָאז סָאװ ,עיצ

 טרָאס ַאזַא .ּפעק יד ןכערב ךיז ןלָאז סָאװ ,רענגעק דָארג ,ערעדנַא ףיֹוא רָאג ךיִז

 | ...שימָאק ,טדערעג דלימ ,זיא עיצַאטנעמוגרַא

 ןייא ןייק טימ לייוורעד טָאה ,ןימ ר"ד 'נעג זַא ,ודנוא טנייש סע ,רוציקב

 ןוא .גנודנירנַאכ ןיא סע עכלעוו טָאה גנולעטש עיינ ןייז זַא ,ןזיווַאב טינ תוא

 -מעט ַאזַא רעדייל טָאה רע זַא ,ןזיװַאב ?קיטרַא ןקיטנייה ןיא דע טָאה םעד וצ

 .ךעלכַאז ןוא קיאור ןריטַאבעד וצ קיאעפמוא ץנַאג םיא טכַאמ סָאו ,טנעמַארעּפ

 בורקב ןענעכער רימ ,עטַאבעד יד טָא ?ייורעד ףיוא רימ ןסילש רעבירעד ןוא

 ןיא ןייגניידַא רעכעלטנירג ןלעוו רימ עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרא עכעלטע ןביירש ֹוצ

 סָאװ סרח םעד סָאװ רַאפ ,ןזייװַאב וצ ןפָאה ןוא ,םזיכרַאנַא ןופ עירָאעט רעד

 -ירַאטנעמַאלרַאּפ רעד ףיוא טגײלענפױרַא ןבָאה ןטייצ עלא ןיא ןטסיכרַאנַא עלַא

 רעמ ךָאנ זיא רע סָאװ רַאפ ןוא טלָאמעד טעדנירגַאב ןעוועג זיא ,טייקיטעט רעש

 ןדנוא ןזייוו ןוא ןרעפטנע וצ טייהיירפ יד ןנָאה טעװ ן"מ ר"ד .טציא טעדנירנַאב

 .שינָאל טינ ןענייז רימ סָאװ רַאפ ןוא ואוו
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 (1911 ,יבו יטפאשלעזעג עיירפ;)

 עלייו ַא ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז ןָא ןטייצ עטסטלע יד ןֹופ גהנמ ַא ןיא סע

 ;ןָאט גערפ ַא ךיז ןוא ןטייוצ ַא ןֹופ בייהנֶא םייב ןוא רָאי ןייא ןופ ףוס םייב

 םעד ןופ ןטרַאװרעד וצ ןיא סָאװ ןוא ,ןָאטעגפיוא רָאי עטְלַא סָאד טָאה סָאװ

 ןעק ןוא טינ ןיא ענַארפ רעד טָא ףיוא רעפטנע רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ ? םעיינ
 יד טפעטש סע רעוו ,םעד ןיא ליפ לעייז דיז טדנעוו סע .ךיילג ןדעי רַאפ ןייז טינ
 רעטנוא טייטשרַאפ רעלעטשיענַארפ רעד סָאװ .,,םעד ןָא ךיז טדנעוו סע ;עגַארפ !

 טונ , ןופ םענייז ףירנַאב םעד טיול ןוא ,רָאי ?טכעלש , רעדָא "טוג , רעֶטְרעוו יד
 ,סיורַא טמוק רעפטנע ַאזַא ,"טכעלש ןוא

 ןקיטציא םעד ןֹופ גנורעדנע ןַא וצ טביירט סָאװ ,ץְלַא טונ טניימ ןדנוא רַאפ
 ןבעל ַא וצ ,טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ דערענעש ,רערעכעה ַא וצ ןבעל ןופ רדס
 ןוא ?דניוש טימ ,סַאה טימ ,גירק טימ לופ ןבעל ַא טָאטשנַא ,טייקינייא ןופ
 ליִס ןגָאזכָאנ טינ רָאנ טינ ןעמ ןעק טקנוּפדנַאטש םעד 'ןופ טָא ןוא .סעגירטניא
 ךס ַא ןגָאזכָאנ םיא ןעק ןעמ ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,רָאי םענעגנַאנרַאפ םעד סטכעלש
 ןפורנֶא ןענעק לָאז ןעמ סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ןיא ךייר טינ ןיא סע ,תמא .סטוג
 -טיײטַאב רעייז סיוועג זיא ,טריסַאּפ טָאה סָאװ ,ץלַא ךָאד רעבָא קידנכַאמ-עכַאּפע
 טזייוו סע סָאװ ,ןבעל רעזדנוא ןופ ץנעדנעט יד רָאלק טכַאמ סע סָאװ ,טימרעד לופ
 | .ןעייג רימ רעכלעוו ןיא ,גנוטכיר יד ןָא

 -רֶאפ ןיא סָאװ ,ץלַא ןטייהלצנייא ןיא ןרזחרעביא ֹוצ קיטיינ טינ זיא סע
 ןוומ עֶלַא .שינעעזנייא רעד טָא וצ ןעמוק וצ ידכ ,רָאי םעד טָא ןיא ןעמוקעג
 -ָאלור , ןופ דנַאטשוצ ַא ףיוא רָאלק טזייוו ,טריסַאּפ טָאה סָאװ ץלַא זַא ,ןבעגוצ
 םעד ןופ ןלַאפרעדנַאופ א ףיוא ,דנַאטשוצ-סננַאנרעביא ןַא ףיוא ,"טייקיז

 ןוא ,טסעפנזייא ןיא סע ןַא ,טביילגעג לָאמַא ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ןגעוו ,ןטלַא
 טינרָאג ךָאנ ןטלַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,סעיינ סָאװטע ןופ ןצָארּפשפיוא ןַא ףיוא
 ,םולח ַא רַאפ קירוצ גנַאל

 עטסגילק יד ןופ רענייא זַא ,טבעלרעד סע רימ ןבָאה עקירעמַא ןיא ָאד
 -וור טנעדיזערּפסקע רעד לפייווצ ןָא זיא סָאד יו ,רעקיטילָאּפ עטסקיאעפ ןוא



 ילסווָאגַאי .ש : 82

 םעד ןייּפמַאק םענעגנַאגרַאפ םעד ןיא ושיא ןייז רַאפ טכַאמעג סע טָאה ,טלעוו

 ןַא זַא ,קרַאטש ױזַא טריקַאטַא טָאה רע סָאװ (טכירעג-רעביוא) טרָאק-םירּפוס

 -םיוא טָאה רע ןזַא ,טקַאפ רעד .ןָאט טנעקעג טינ רעסעב סע טלָאװ טסיכרַאנַא

 וצ לסיירט ַא טוואורּפעג טָאה רע זַא ,טקַאפ רעד ,עגַארפ יד טָא רָאג ןעמונעג

 ,רָאלק טזיײװַאב ,גנונעדרא רענַאקירעמַא רעצנַאג רעד ןופ ןייטשלקניוו םעד ןָאט

 ,םעד ןגעק ןליוורעדיוו ןקרַאטש ַא ראג קלָאפ םעד ןשיווצ טקעמשרעד טאה רע זַא

 ;ןלַאפעגכרוד זיא רע ,תמא זיא סע ,םישדק ישדק ןעוועג גנַאל טינ טשרע זיא סָאװ

 ןוא ,םיא ןגעק טקינייארַאפ ךיז טָאה ,רעטצניפ ןוא רענָאיצקַאער זיא קָאװ ץלַא

 .זומ סע רעבָא ;ןעמיטש ןופ גרַאב ַא רעטנוא ןבָארנַאב ןניל ןטַאדידנַאק ענייז

 ףיױא עקַאטַא ןייז בילוצ ױזַא טינ ןרָאװעג רע זיא טגיזַאב זַא ,ןרעוו ןזיוועגנָא

 וצ ןעניז ןיא טָאה טלעוװזור זַא ,יירשעג םעד בילוצ יוװ ,טרָאק-םירּפוס םעד

 זַאיד ןופ רענייטש םעד ףיוא רָאטַאטקיד רשפא ךָאנרעד ןוא טנעדיזערּפ ןרעו

 עקַאטַא ןייז יװ טַאשעג רעמ ליפ סיוועג םיא טָאה יירשעג רעד טָא .עקיסקעמ ןיא

 ,ןטלעווזור ןופ לַאזקיש רעד ןייז טינ לָאז סע סָאװ ,ןוא .טראק-םידּפוס םעד ףיוא

 סע רעבָא ,טינ יצ ,ןייּפמַאק ןטצעל ןיא וטפיוא ןייז ףיוא ןבָאה הטרח טעוו רע יצ

 "םעפ רעד ןגעק ןביוהעגנַא טָאה רע סָאװ ,גירק םעד זַא ,טינ ענַארפ ןייק רָאנ זיא

 ןעמונעגפיוא ןוא טצעזעגרָאפ טעװ ,גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ גנוט

 ןוא ,טלעווזור יו ,רעכעלרע ןֹוא רעטסנרע סע ןעניימ סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןרעוו

 עטסקיטכעמ יד זיב רעקידרעקַאלפ ןוא רעקידמערוטש ץילַא ןרעוו טעוװ ףמַאק רעד

 .טרעטעמשעצ ןרעוו טעוו םזילַאטיּפַאק ןופ עציטש

 רעד ןיא "ןטנעגרוסניא, ענלצנייא יד ןופ ןטלַאה טינ געמ ןעמ .רעטייוו

 -ניא יד ןרירָאנגיא וצ תועט ַא ןעוועג טלָאװ סע רעבָא ,ײטרַאּפ רענַאקילבוּפער

 ,ןבעל ןיא ןפורענסױרַא יז ןכָאה סָאװ ,ןכַאזרוא יד ?ייוו ,גנוגעוװַאב עשיטנעגרוס

 ,חרזמ ןיא ייס ברעמ ןיא ייס ןזָאלב סָאװ ,ןטניוו עלַאקידַאר עטסקרַאטש יד ןענייז

 ,םוטעמוא ייס ןוא

 םימ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ליפוצ ןטלַאק טינ רימ ןנעמ ןוא

 קנַאדעג רעשיטסילַאיצַאס רעד זַא ,רָאלק ךָאד זיא סע רעבָא ,קיטקַאט ריא

 -ײלוצּפָא ךעלנעמ טינ ךָאד ןיא סע ןוא ,דנַאֿל ןרעביא ךעלטיירב רָאנ טזיירּפש

 ,ערעדנַא ןייק טינ ןיא טייצ רעזדנוא ןופ םעלבָארּפ עטסקידנענערב יד זַא ,ןענעק

 .םזילַאיצַאס רעד יוװ

 נונעװַאב"רעטעברַא רעסיורג ןוא רעטיירב רעד ףיוא קילב ַא רימ ןפרַאוװ

 -פייווצרַאפ ֹוצ ךַאזרוא ןייק אטינ סיוועג ךיוא זיא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 גנוכַאװרעד ןופ םינמיס רעבָא ,םַאזננַאל רעייז ,רעייז ךָאנ טייג ץְּלַא שטָאכ .ןעֶל

 -ַאברעטעברַא רעד ןופ דנייפ יד ןַא ,ןיילַא טקַאפ רעד ןיוש ,ָאד סיוועג ןענייז

 ,ןטַאטדלַאװעג רַאפ וליפא ךיז קידנקערש טינ ,ןעגנוגנערטשנָא עלַא ןכַאמ ננונעוו

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא יװ ,עיזָאלּפסקע-טימַאניד רַאפ ,ַאדירָאלפ ,ַאּפמַאט ןיא יו

 ידכ ,לַארעביא ןוא עיפלעדַאליפ ןיא יװ ,ץעזענ ןגעק סנכערברַאפ ענעפָא רַאפ

 ,רָאלק טזיײװַאב ,גנונעװַאב-רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןטייט וצ ןפיוא ַאזַא ףיוא
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 טינ ךָאד טלעפרַאפ ,טײקמַאזננַאק רעצנַאנ ריא םימ גנוגעװַאב-רעטעברַא יד זַא
 יי ,גנוקריוו ריא

 :סדנַאטשרעדיװ םעד ןופ גנוכַאװפיוא יד טנידרַאפ טרָאוו רעדנוזַאב ַא
 -ענ רעטעברַא עשידיי יד ןְלעוו 1910 .רעירָאטעלַארּפ עשידיי יד ןשיווצ םסיינ

 עכלעוו ןפמַאק עטסערג יד ןופ תודע ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,רָאי סָאד יו ,ןעקנעד

 -ענ ךיז ןבָאה סָאװ ןוא ,רעטעברַא עשידיי ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא לָאמַא ןענייז

 ליפ ןיא קָאװ ,סָאװטע טימ רָאנ תונוחצנ עקילייוטייצ טימ רָאנ טינ טקידנע

 ,סָאד זַא ,ףיוא ןסַאּפ סָאװ ,סנָאינוי-רעטעברַא עקיטכעמ ,עסיורג טימ ;רעקיטכיוו

 -וצ טינ רעדיוו ןפוא רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ףיוא לָאז ,ןרָאװעג ןענואוועגנ זיא סָאװ

 טפָא יֹזַא טגעלפ סָאד יו ,רעטעברַא יד ןֹופ ןדעו טעבנגענוצ טינ ןוא טביורעג

 ,םקיירטס עקיטכעמ ןוא עסיורג יד טָא ןופ רענייא .ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ןריסַאּפ

 ןיא שזַא ןניוצרַאפ רעדייל ךיז טָאה ,ָאנַאקיש ןיא טריפעגנָא טציא טרעוו סאו

 םעד ןופ ראי ןטשרע םעד טרעשַאב ןיוש סע ןיא ,סיוא טזייוו סע יו ןוא ,1

 ןופ ניז ןסיורג א ןענעכייצרַאפ וצ טרעדנוהרָאי ןט20 םענופ קילדנעצ ןטייווצ

 .טפמעקעגכרוד לָאמַא ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ,ןפמַאק עטסרעטיב יד ןופ םענייא

 ,ןיימענלַא ןיא עקירעמַא ןיא ןבעל ןטיירב םעד ףיוא קילב ַא רימ ןפרַאוװ

 טָאה עילַאװכ-םערָאפער יד ."ךָאד ךיו טגעווַאב סע, וא ,ןבענוצ ךיוא ןעמ .זומ

 רעד ןגעװו טוט ןעמ ןוא ןעמ טדער ָאד ;ןשטנעמ ןסאלק ײלרעלַא טּפַאכעגמורַא
 ןענייז רעטעברַא יד זַא ,םעד ןופ טרָאד ;דרע רעזדנוא ףיֹוא גירק ןופ גנופַאשּפָא

 ןוא ,עקרַאטש ַא ןָא טייג לַארעביא ןוא ;ןטיּפָארּפ יד ןופ לייט ַא וצ טקיטכערַאב

 -ַארּפ ,טרילעבער סָאװ ,עלעפייה ַא רעמ טינ ןיוש זיא סע .קיטירק עקידנסַאפמוא

 סָאד רעטנוא טכערב ןֹוא סעיינ סָאװטע וצ ךיז טסייר ,טפמעק ץילַא .טריטסעט

 ,ןעמעלַא רַאפ קידנקיטש וצ רָאנ ןרָאװעג זיא טפול עשיטסילַאטיּפַאק יד .עטְלַא

 טינ סע ןעק ,ויא סע יװ ,ױזַא זַא ,ןליפ עֶלַא ןוא לוק ןייא טימ ןעיירש עלַא ןוא

 | .ןביילב

 רָאנ טינ ,ןיינ ,םַאנסיוא ןייק טינ סיוועג ןיא עקידעמַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 םעד טָא ןיא ןָאנביוא םעד טינ טמענרַאפ יז רָאנ ,םַאנסיוא ןייק טינ יז ז

 -קנַארפ וצ ,?םייוצ ןָא ,טרעהענ ץַאלּפ רעטשרע רעד .שרַאמטלעװ ןוויסערגָאר

 סע ןיא טרָאד .ךיוה רָאנ ןיוש סעילַאװכ עויסערדנַארּפ יד ןגָאלש טרָאד .ךייר

 -ראפ עטלַא סָאד יו ןוא ,ןפַאשַאב טרעוו עיינ סָאד יוװ ,קיטנעק ךעלרעּפנישַאב

 םעד ןופ רעטערטּפיוה רעד ןַא ,לופסננוטייטַאב ןיא סע .ןלַאפעצ טרעװ עטליומ

 ,עיינ יד ֹוצ טרעהעג ןיילַא גנַאל טינ טשרע טָאה סָאו ,רענייא דָארנ זיא ןטלַא
 רעד ןכלעוו ןיא ,ןַאירב רעטעררַאפ םעד ָאד ןעניימ רימ .רעצריטש-טלעוו יד וצ

 ןוא רעפלעה ןטסכיירטסיינ ןוא ןטסיירטעג ןייז ןענופעג טָאה םישזער רעטלַא

 עכאוש עכעלטע סייו סָאו ,טסילַאיצַאס רענעזעוועג א ןייֵלַא רָאנ ,רעצישַאב

 םטד ןעװעטַאר טנַאקענ ?ייורעד טָאה ,גנונעוַאב רעיינ רעזדנוא ןֹופ ןטקנופ

 סע רע טעװ גנַאפ יו רעבָא ;גנַאנרעטנוא ןופ ךיירקנַארפ ןיא םישזעד ןטלַא

 ךיא סע ?טיוט םוצ טמַאדרַאפ זיא סָאװ ,סָאד ןבעל םייב ןטלַאהרעד ןענעק יוזש

 .סייוו ןַאירב עכלעוו ןופ ןטקנוּפ עכאווש יד ןעוו ,רָאי עכעלטע ןופ ענַארפ ַא רָאנ

 א ר

 ּפ
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 רעד ןעוו ,ןרָאי ןופ ענַארפ ַא רָאנ ןיא סע ;ןרעוו טכַאמעג קרַאטש ןלעוו ,טוג ױזַא

 ןיא קרַאטש ױזַא ןרעוװו טעוו ךיירקנַארפ ןיא רעּפרעק-רעטעברַא רעטריזינַאגרָא

 ענייק ןלעוו טלָאמעד ןוא ,רענייז טסייג רעקידנשרעה רעד טציא זיא סע יו תוחוכ

 יד .םָארטש ןקידנסייר םעד ןגעק ךיז ןלעטש וצ דנַאטשמיא ןייז טינ סנַאירב

 םעד ןופ תומה ךַאלמ רעד ןזיא סָאד ,ךיירקנַארפ ןיא גנונעווַאב עשיטסילַאקידניס

 ,טַאירַאטעלַארּפ ןשיזיוצנַארפ םעד ןֹופ רעיירפַאב רעד ןוא ,םישזער ןקיטציא

 יד ןופ ןעננובערטש-סטייהיירפ עֶלַא ןופ קורדסיוא רעד זיא גנוגעװַאב יד טָא

 רַאפ ןדָאטעמ עטסמַאזקריוו יד ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ יז .ןטייצ עלַא ןופ ןשטנעמ

 געו ןקיטכיר-קיצנייא םעד ןוא יײרעפַאלקש רעקיטנייה רעד ןֹופ גנופַאשּפָא רעד

 "קנַארפ ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאקידניס יד .טפנוקוצ רעד ןופ יובפיוא םעד רַאפ

 טינ ןוא ,ןעמרָאפ ערַאבכיירגרעד ענייז ןיא םזיכרַאנַא רעד ןיא סָאד --- ךייר

 -עגנָא ץלַא טרעוו טסיזמוא טינ ןוא ,סיורג יױזַא םיא רַאפ ארומ יד זיא טסיזמוא

 יד .ןפלעה טינ טעװ סע רעבָא .ןטכינרַאפ וצ ייז אנוש ןופ טייז רעד ןופ טעדנעו

 ןעק סָאװ ,טכַאמ עקיצנייא יד ןוא ,טכַאמ ַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאקידניס

 עטסכעה יד עלַא ןופ קורדסיוא רעטסעב רעד זיא יז ?ייוו ,ןרעו טעטכינרַאפ טינ

 עקידרעירפ עלַא ןופ ןוא טייצ רעזדנוא ןופ ןעגנובערטש עטסרענָאיצולָאװער ןוא
 | .רעייגסיורָאפ ערענָאיצולָאװער עריא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטיי

 זַא ,ױזַא ,טנַאװ רעשיזעניכ ַא טימ טרעױמעגמורַא טינ זיא ךיירקנַארפ ןוא

 ערעדנַא יד ףיוא ןבָאה טינ גנוקריוו ןייק רָאנ לָאז ,רָאפ טמוק טרָאד סָאװ ,סָאד

 ןכלעו וצ ,"'םזילַאירטסודניא , רעזדנוא .עקירעמַא ןוא עּפָארייא ןיא רעדנעל
 ןופ ןוא ,טירש ייב טירש ךיז טרעטנענרעד גנונעװַאב-רעטעברַא עצנַאג רעזדנוא

 ןיא ,רעקידייטרַאפ עקידנעמַאלפ-רעייפ עכלעזַא ןענייז סבעד ןוא דואוויעה ןכלעוו

 ןוא .עמרָאפ רענַאקירעמַא ןַא ןיא םזילַאקידניס רעד יו ,שרעדנַא סעּפע טינ ךָאד

 -ערג ַא ךָאנ טַָאהעג ךיירקנַארפ ןיא גנונעװַאב עשיטסילַאקידניס יד טָאה סיוועג

 סָאד יוװ ,ךיירקנַארפ וצ טנעָאנ רָאג ןענייז סָאװ ,רעדנעל .יד ףיוא גנוקריוו ערעס

 .דנַאלשטייד וליפַא ןוא עילַאטיא ,עינַאּפש טימ לַאפ רעד זיא

 סע .ליטש קיסעמשינטלעהרַאפ ןעגנַאגענּפָא רָאי םעד טָא ןיא עינַאּפש ןיא

 רעסיורג ַא ,ןעוועג טלָאװ סע רעבָא ,ןפמַאק עסיורג ענייק ןעמוקעגרָאפ טינ ןענייז

 ןופ ןמיס ַא יו ,טייקליטש עקיסעמשינעטלעהרַאפ יד טָא ןשטייטוצסיוא תועט

 טימ ןעמַאזוצ עינַאּפש ןיא רעטעברַא יד ןעמוק ,ןעײטשרַאפ רימ יו טיול ,טיוט

 רָאנ ןיא סע ןוא ,ךיז וצ טכער טשרע רעפמעק-סטייהיירפ ערעדנַא עלַא יד

 -סיוא ןכיג ןיא רָאנ טעוװ ,רעייפ עסיורג ,עכעלרעניא סָאד ןַא ,טינ לפייווצ ןייק

 קיטנעק ןיא ,ָאד ןענייז ןטנעמעלע ערענָאיצולָאװער יד ןַא .ךעלרעסיוא ןכעדב
 ןיא ייז לדנייב ַא ןפראוואוצוצ גנורינער רעד ןופ ןעננוגנערטשנָא עֶלַא יד ןופ

 גנוריגער עשינַאּפש יד עכלעוו טימ ,םוילַאקירעלק ןטיוט םעד ןופ טלַאטשעג רעד

 "יגער רעשינַאּפש רעד ןופ הנווכ יד .ףמַאק ןקידטשרמולכ ַא ןעמונעגפיוא  טָאה

 -ךיטַאנ ריא טימ ןרעפּפָא וצ :רָאלק ןיא רָאי ןטצעל ןצנַאג םטד ןופ ךשמב גנור

 וצ ףוג םענעגייא ריא יבא ,ןרָאי עקיבייא ןופ רבח ןצרַאװש ריא טימ ,ףתֹוש ןכעל

 ירעד ןוא עלענש יד .עטלייצעג ןענייז געט עריא ,ךיז טרַאנ יז רעבָא .ןעװעטַאד
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 רעד טָא וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ,עינַאּפש ןיא רענָאיצולָאװער טליפ ןוא טקנעד סָאוװ
 ,רעררעפ ַאקסיצנַארפ ןעװעג ןיא ןברק דעטצעל סעמעוו ,גנוריגער רעקיטולב

 -ַאב טינ טייוו ךָאנ ןיא לַאנוטרַָאּפ ןיא קילבוּפער עיינ יד זַא ,תמא ןיא סע
 -רַאפ ןגעוו תועידי ןָא ןעמוק ,תורוש יד טָא ןביירש רימ תעשב ןוא ,טקיטסעפ

 גנוריגער עשינַאּפש יד ןַא ,טימ טלייט ףַארגעלעט רעד ןוא ,ןעורמוא ענעדייש

 ןוא ּפַאלקטױט ריא לַאנוטרָאּפ ןיא קילבוּפער רעיינ רעד ןבעג וצ ךיז טביילק
 טימ רימ ןענעז ךָאד .לעונַאמע טישכת םעד ןָארט ןייז ףיוא ןצעזפיורַא קירוצ
 ןייז טינ לָאמ ןייק טעװ רעטייו ןוא טציא ןופ לַאנוטרַאּפ זַא ,גנוניימ רעד

 ןופ ּפָאק רעד טרעוו טינ ןיא הטורּפ ןייק ,עיכרַאנָאמ ַא רַאפ םייח ערעכיז ןייק

 ןשיועגוטרָאפ ַא ןופ עילָאר יד ןליּפש וצ ןריקיזיר טציא לָאז סָאװ ,ןקינעי םעד

 ןבעל םוצ קירוצ ןעגנערב ןגַאװ לָאז גנוריגער עשינַאּפש יד ביוא ןוא ,גינעק
 ענענייא ריא ןרעלענשרַאפ רָאנ טימרעד יז טעװ ,לַאנוטרָאּפ ןיא עיכראנאמ יד

 : .הנושמ התימ

 טינ ןעוו .רֶאי םעד טָא טנכייצעגסיוא טינרָאג טימ ךיז טאה עילַאטיא ךיוא

 עילַאטיא ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ךיז ןעלציּפעצ ןוא ןלַאפעצ סָאד
 ,רַאפרעד רשפא ,דנַאל םעד טָא ןגעװ ןגָאז וצ סָאװ ןעוועג טינרָאנ טעמכ טלָאװ

 זאווער קידלַאװג וצ ןייֵלַא רוטַאנ יד רָאנ טרָאד טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא לייוו

 ןרענַאיצולַאװער ןוא טומ םעד ןגָאלשרעד לסיב ַא טימרעד טָאה ןוא טרינָאיצול

 ןדנוא ערעדנַא ןעוועג סע ןענייז רשפא ;קלָאפ ןשינועילַאטיא םעד ןופ טקייג

 ןיא רָאי עטצעל סָאד זַא ,ךָאד סע ןיא טקַאפ ַא רעבָא ,ןכַאזרוא עטנַאקַאבמוא

 ןיא קיאור ןייז ןעק סע יווװ ,רעקיאור קיסעמשינעטלעהרַאפ ןעוועג ןיא עילַאטיא

 עטצעזעגננעקטנא טימ ןסַָאלק ענעדיישרַאפ ןיא טלייטעצ זיא סָאװ ,טפַאשלעזעג ַא

 .קילעטשרעטניה סָאװטע ןיא עילַאטיא זַא ,טינ סע טניימ ךָאד ןוא ;ןסערעטניא
 ןצנַאג ןיא ןיא עילַאטיא ןיא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד סָאװ ,אפונ סָאד טָא

 ,אקווד טזיײװַאב ,זָאלטכַאמ ןצנַאנ ןיא טציא ןיא ןוא טלציּפעצ ןוא ןכָארבעצ

 ןיא רעדנעל עטסרענַאיצולַאװער יד ןופ ענייא קידנעטש ךָאנ זיא עילַאטיא זא

 םזילַאיצַאס רעד זַא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןעוועג ךעלנעמ זיא סָאװ סָאד .עּפָארייא

 -םערָאפער ?לקיטש ַא ,טפור ןעמ סָאװ ןרעוו ;ןרעוו טרעסַאורַאפ ןצנַאג ןיא לָאז

 טינ ןיא סָאד ,ןָאפ רעטלַא רעד רעטנוא ןעלנעז ןביילב ךָאד ןוא ,גנוגעווַאב

 עשיטסימראפער יד ןבָאה טרָאד ,ןדָאב ןשינעילַאטיא םעד ףיוא ןעוועג ךעלנעמ

 רעדענַאיצולַאװער רעד זַא ,ןעניז םעד ןיא םזילַאיצַאס םעד טייטעג ןעגנובערטש

 רימ יוװ ,ןוא .,ןעמָאנ ןשלַאפ ַא רעטנוא ןבעל וצ רעמ טינ םיא טביולרעד טסייג !

 -ַאיצַאס םעד טימ ןריסַאּפ טנעקעג טינ ךַאז ערעסעב ןייק רָאנ טָאה ,ןעייטשרַאפ

 ןייז דמערפ ןיא סָאװו ץלַא ךיז ןופ קידנפרַאװּפָארַא ,טציא טשרע לייוו ,םזיל

 רעתמא דעד ,םזילַאיצַאס רעד טעוװ ,ןסקַאו ןרעטייוו ןייז טרעטש סָאװ ןוא ,טפיינ

 ןופ טרעטשענמוא ןרעטיירברעדנַאנופ ךיז ןענעק םזילַאיצַאס רערענָאיצולָאװער

 עשיטסילַאטיּפַאק יד ןעק ןעמ ןַא ,ןעניימ סָאװ ,ןטנעמעלע-םערָאפער ײלרעלַא יד

 עניילק ןיא םזילַאיצַאק םעד ןבעגנייא ריא ןוא ,קאז ןיא ןרָאננירַא טפַאשלעזעג

 ץכַא וצ רעפור רעקרַאטש ַא וצ רָאנ זיא לַאנוטרָאּפ ןיא עיצולָאװער עכיירגלָאפ
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 .תאלוה רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןרעוו ןזענעג ןצנַאג ןיא טעוװ יז זיב ,ןזָאד

 ןוא טלעװ רעד ןופ ןעניוטש םוצ ,טרָאד סע טָאה ,דנַאלשטייד ךייש סָאװ

 -עג ןוא טצילבעג ךעלשּפיה רָאג ,אפונ ןטַארקַאמעדילַאיצַאס עקיטרַאד יד ןופ
 קידנדייר טינ ןיוש .שטייד-השעמ טינ ,רָאי םעד טָא ןופ ךשמ םעד ןיא טרענוד

 סָאד, ןפמעקוצסיוא העדב טאהעג ןבָאה סָאו ,סעיצַארטסנַאמעד ליפ יד ןופ

 -לעוװו ןיא ,יײצילַאּפ רעד טימ ןסיוטשנעמַאזוצ ליפ יד ןופ ,"סָאנ רעד ףיוא טבער

 ןיא ךיז ןבָאה דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא ןזיוװוענסיױרַא טָאה קלָאפ עשטייד סָאד עכ

 :סיֹוראפ ןרעטייו ַא רַאפ ןעמיטש עקידמערוטש ראג טרעהעג אפונ יײטרַאּפ + רעד

 סיעג .ןלַאװ יד ןופ ןטַאטלוזער יד טימ ךיז ןענענונַאב טינ ַא רַאפ ,שרָאפ

 לפייווצ ןייק ךָאד זיא סע רעבָא ,ןרָאװעג ?יטש רָאג דלַאב ןעמיטש יד טָא ןענייז

 טייג עיטַארקַאמעדדלַאיצַאס רעשטייד רעד ןופ רעּפרעק ןסיורג םעד ןיא זַא ,טינ

 רעמ טינ ןיוש ןיא סע ןַא ,ןיא ןמיפ רעד ןוא ,קידלַאװעג ץנַאג ןָא סָאװטע

 יד טימ ןעמַאזוצ ןזיוה וצ ןטסינָאיזיװער יד ,"עטכער יד , רַאפ ןעוועג ךעלנעמ

 ןופ סערגנַאק ןטצעל םעד ףיוא ןוא ,ןטנעמעלע ערענָאיצולָאװער יד טימ ,עקניל

 ןיא סע .גנוטלַאּפש ַא וצ ןעמוקעג ךָאד סע ןיא ןטַארקַָאמעדדלַאיצַאס עשטייד יד

 :ןרעטיילסיוא דלַאב ץַא ךיז טעװ דנַאלשטייד ןיא זַא ,ןפָאה וצ רעווש ךעלדיטאנ

 עדנַא ַאנַאּפָארּפ רעשיטַאר קָאמעד-?ַאיצאמ רעקידנרינילּפיצסיד רעד ןופ ןרָאי ?יפ יד

 ךָאד רעבָא ,גנוקריוו +ףעקידנריזילַארַאּפ ריא ןופ ןרוּפש עפיט ןזָאלעג סיוועג ןבָאה

 טינ טנָארט סע רעכלעוו וצ ,גנוטרַאוװרעד ןופ םינמיס ןטייז עלַא ןיא קיטנעק ןענייז

 .ןטסיכרַאנַא עשטייד יד ןופ טייקיטעט יד וצ קינייוו

 ןיילק ַא רָאג ךָאנ ,טגָאזעג תמא םעד ,דנַאלשטייד ןיא ןענייז עקיזָאד יד טָא = }

 םעד ףיוא גנוקריוו רעייז ןיא ןעלפייוצ וצ טינרָאג ןיא סע רעבָא ,עלעפייה
 -רעיודסיוא ןוא עינרענע עקיטרעוו-סננורעדנואווַאב ַא ןציזַאכ ייז .םורַא ןבעל

 טרעװו סָאװ ,"רעטעברַא רעד, גנוטייצ עכעלטנכעוו ַא סיורַא ןביג ייז ,טפַארק

 רעצימע ןעוו ,רָאי ןיא גָאט ןייק ָאטינ ןיא סע ;טריקסיּפנָאק ךָאוװ ערעי טעמב

 רַאפ ןשינעגנעפעג יד ןיא טינ ןציז ןטפיכרַאנַא עשטייד יד ןופ עכעלטע רעדָא

 עד , טניישרעד ךָאד ןוא ,עדער רענעי רעדָא רעד רַאפ ,?קיטרַא םענעי רעדָא םעד

 נָא טרעוו סע ןוא ,ןטלַאהעגּפָא ןרעו ןעגנולמַאזרַאֿפ ,קיסעמלענער ?רעטעברַא

 ,עדנַאנַאּפָארּפ עפיט עקיטייטאב ַא סלַאפנדעי ןיא ,עטיירב ןייק טינ ביוא ,טריפעג

 יי .ןטכורפ עטוג ןעגנערכ רעטעּפש רעדָא רעירפ ןזומ טעוװ סָאיו

 ,ןעגנוטייצ עשיטסיכרַאנַא עדעדנַא ךָאנ ןעניישרעד "רעטעברַא , םעד ץיוחא

 "עד ןיא ןלעבער עטשרע יד ןופ רענייא ,רעױדנַאל ווַאטסונ סיורַא טינ ױזַא

 ןופ ."טסילַאיצַאס רעד , טּפירשטייצ עכעלטנכעוויייווצ ןייז ,עיטארקאעריו איצ א

 ךיירטסע ןיא ןוא ,"רענָאיצולָאװער רעד , גנוטייצ יד ךיוא טניישרעד טייצ וצ טייצ

 עכעלרעי ןוא עכעלשדוח ןוא ?עלַא רַאפ דנַאטשלָאװ דעד, גנוטייצ ַא נוישרער

 .ןזַאפ ענייז ןוא םזיכרַאנַא רעד טריטוקסיד טרעװ סע עכלעוו ןיא ,ןטפירש
 םיוט םינ סייוו ,טייוו ךָאנ ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןענייז ןפוא ַאזַא ףיֹוא

 ףיוא ךיז ןעלקיװטנַא יז זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ .קנַאדעג ןרענָאיצולַאוװער םעד רַאּפ

 .רעגייטש ןכעלמיטננייא ןַא רעייז
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 ,רָאי עצנַאג סָאד רעטצניפ ןעוועג זיא סע ואוו ,דנַאל עקיצנייא סָאד רשפא
 .דנַאלסור ןיא ,עיצקַאער רעד ןופ טנַאה יד רעווש טורעג טָאה סע ןכלעוו ףיוא
 רעקיטכיל קיצנייא ןייק ;ןברָאטשענּפָא יװ ,טריזילַארַאּפ יו ןעוועג ץלַא זיא טרָאד

 יד ןעוועג ןענייז גנולפייווצרַאפ ןוא טייקיזָאלסננונפַאה .טינ ץעגרע ןֹופ לַארטש

 ןוא ,דנַאלסור ןיא ןעיײטרַאּפ ענעטירשעגרָאפ עלַא ןופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאב

 עצרַאװש יד ,ןייוש רעד ןעוועג ןיא ,טריפמואירט טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד
 ףערעטצניפ רעצרַאװש ַא ןיא דנַאלסור ץנַאנ טלדנַאװרַאפ ןבָאה סָאו ,סעקינהאמ
 ,חסיפת

 ,םינמיס סעּפע ןזיוועג אי ךיז ןבָאה רָאי םענופ ןכָאװ עטצעל יד ןיא טשר

 סעּפע טָאה ןעיאטסלָאט ןופ טיוט רעד .טיוט ץְלַא טינ ךָאנ ןיא דנַאלסור ןיא זַא

 -רָאפ ןענייז טעטש ךס ַא ןיא ןוא ,תוחוכ עטשלחרַאפ יד טרעטנימעגּפָא יו ױזַא

 ,ףָארטשטיוט ןֹופ גנופַאשּפָא רעד רַאפ סעיצַארטסנַאמעד ןעמוקעג

 -טסבלעז םעד ןופ העידי יד  ןגָארטעגיײב ךיוא טָאה גנונעוַאב רעד טָא וצ

 וס ַא טכַאמענ טָאה סָאװ ,רענַאיצולַאװעד-טסילַאוצַאס םעד ,ווָאנַאזַאס ןופ דרָאמ

 ענערָאװעג טנַאקַאב יד ריוא יו ,עװעלּפ ןָאפ ןופ ערעירַאק רעקיטולב רעד וצ
 ,עטקישרַאפ ןוא עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןגעק תוירזכא

 -ער יד ןֹופ גנובעלפיוא ןַא ןֹופ בייהנָא ןַא ןיא ננוגעװַאב עיינ יד םייוו יו

 רעווש רעייז זדנוא רַאֿפ ,ךעלריטַאנ ,סע זיא ,דנַאלסור ןיא תוחוכ ערענַאיצולָאװ

 רעניימעגלַא רעד טעו דנַאלסור ןיא ךיוא זַא ,ןפָאה רעבָא רימָאל .ןדײשטנַא וצ

 ןופ סנקלָאװ ערעווש ערעטצניפ יד ןגָאירעדנַאנופ סערגָארּפ ןופ טניוומערוטש

 .דנַאלסור רַאפ ןנַאטפוא טעוװו ארע עיינ ַא ןוא עיצקַאער רעד

 ןופ וואורּפ םעיינ םעד ןענַאמרעד ָאד ןעמ ןומ ,דנַאלסור ןגעוו קידנדייר = |

 עקירעמַא ןופ ןצענערג יד ןיא ןסיירוצניידַא ךיז גנוריגער רעקיטולב דעשיסור רעד

 .ןיא ןעניפעג ֹוצ רעפמעק-סטייהיידפ ןשיסור םעד רַאפ ךעלגעממוא ןכַאמ ןוא

 .ןעגנוגלָאפרַאפ עריא ןופ ץוש דנַאל רעזדנוא

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןלַאפעגכרוד קידארומ זיא יז יו ,ןסייוו רימ

 ןיא סע יז טָאה ;ץיווָאדור ןוא ןערוּפ ןענַאד ןֹופ ןגירקוצסיורַא וואורּפ ריא טימ

 טרָאד יז טעו רשפא ,עדַאנַאק טימ טריבורּפ רָאי םעד טָא ןופ םישדח עטצעל יד

 ,רעכיײרגלַאפרעד ןייז

 םעד טרָאד ןֹופ ןנירקוצסיורַא עריא תוחוכ עלַא טדנעוועגנָא טָאה יז ןוא

 ,געפיניו ןיא זַא טנכערעג טָאה יז .אקנערָאדעפ ַאװַאס רענָאיצולָאװער ןשיסור

 ןוא ךאווש קיסעמשינעטלעהרַאפ ןענייז תוחוכ ערענַאיצולָאװער עשיסור יד אוו

 ןיא ןריפסיוא טנָאקעג טינ טָאה יז סָאװ ,סָאד ןעגנילעג ריא טעװ ,לָאצ ןיא ןיילק

 ןגָארקעג רעדיוו טָאה גנוריגער עשיסור יד רעבָא .ָאנַאקיש רעדָא קרָאידינ ַא

 יז טָאה עדַאנַאק ןופ ךיוא .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא סָאו ,קסּפ ןבלעז םעד

 ןיא ןרעוו ,רעדרעמ יו טנלָאפרַאפ יז סָאװ ,ןשטנעמ יד זַא ,הרושב יד טרעהרעד

 עטסערג יד טמוק סע ןעמעוו ,ןשטנעמ יװ ,טכַארטַאב רעדנעל ערעיירפ סָאװטע ;

 .דנַאל רעייז ןופ טייהיירפ ןוא קילג םעד רַאפ ןפמעק ייז לייוו ,ערע
 טינ סע טָאה ,ןָאקנערעדעפ טיײרפַאב טָאה סָאו ,רעטכיר רעד ,סיוועג
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 ףיוא ןכָארּפשעגיירּפ ןָאקנערָאדעּפ טָאה רע ;רעטרעװ יד טָא ןיא טקידדעגסיוא

 טָאה סָאד ,טלעפרַאפ טָאה רעטכיר רעד סָאװ .,סָאד רעבָא טנורג ןשינכעט ץנַאנ א

 ,עדַאנַאק ןיא גנוניימ עכעלטנפע עצנַאג יד גנונָאטַאב רערעדנוזַאב ַא טימ ןָאטענ

 עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןטָארטעגנפיױא ןענייז טעטש עסיורג ןֹופ סרָאיעמ ךס ַא

 ;םזירַאצ ןשיסור םעד ןגעק תוללק ערעטיב טימ ,גנומַאדרַאפ ןופ רעטרעוו טימ

 סעצָארּפיַאקנערָאדעפ םעד טכַאמענ טָאה עדַאנַאק ןופ גנוניימ עכעלטנפע עצנַאג יד

 .סיוא טינ רָאנ טינ גנוריגער עשיסור יד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןריא רַאפ

 ,ןסיוו וצ ןגָארקעג לָאמ ַא רעדיוו טָאה יז רָאנ ,תונווכ ערעטצניפ עריא טריפעג

 7 | ,ריא ןגעוו טכַארט טלעוו עטריזיליוויצ יד סָאװ
 רעסעכ םעד ךרוד לָאז גנוריגער עשיסור יד זַא ,ןטרַאוװרעד ֹוצ טינ זיא סע

 ךָאנ ךיג ױזַא טינ טעװ יז זַא רעבָא ,טינ יז ןעק סָאד ;ןרעװ רענַאמוה ,ןרעונ

 ,רעפמעק-סטייהיירפ עריא ןופ ץַאלּפ-געיעג םעד רַאפ עקירעמַא ןכַאמ ןוואורּפ לָאמַא

 ןיוש ךָאד ףרַאד חומ ןבָארג ריא רַאפ וליפא םערָאװ .ןטרַאוװרעד ןעמ געמ סָאד

 שטנואוו רעמייהעג רעד ,שטנואוו רעד ןייז טינ לָאז סע סָאװ זַא ,רָאלק ןייז טציא

 ,קלָאפ סָאד רעבָא ,עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא ןעננוריגער יד ןופ

 ַא םריא ,ןביולרעד טינ לָאמ ןייק טעוװ גנוניימ עכעלטנפע עטרעלקענפיוא יד

 ןגירק וצ ןעננוגנערטשנָא ערעדנוזַאב טכַאמ גנוריגער עשיסור יד ןעמעוו ,שטנעמ

 .ןרעוו טקישעגסיױרַא ןענַאד ןופ לָאז ,סעּפַאל עקיטולב עריא ןיא קירוצ
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 רָאג ןזָאלעגסיױוא ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ ,טלעוו רעד רעביא ילפ רעזדנוא ןיא

 ןרעו וצ טנַאמרעד טנידרַאפ קרַאטש ןבָאה ייז שטָאכ ,ךעלעקניוו לסיב שּפיה ַא

 רעד זיא סע יוװ ,גנוגעװַאב ןיא ץלַא ןיא טרָאד ךיוא לייוו ,ןיילַא רַאפרעד ןיוש

 ,טביילגעג טינ טָאה רענייק רעכלעוו ןופ ,עניכ רעסיורג רעטלַא רעד ןיא לַאפ

 ואוו ןַאּפַאי יוװ ,ייקרעט ,עיסרעּפ יװ ,ןטכיולפיוא ןבייהנָא לָאמַא לָאז טרָאד זַא

 הילת רעד ןופ ןטָאש םעד רעטנוא טציא ןענייז ןשטנעמ קיצנַאװצ ןוא סקעז

 -וויצ רעשיטסילַאטיּפַאק רעשיאעּפָארייא רעד טימ ןעמַאזוצ ?ייוו רַאּפרעד רָאנ
 -ָאס ןופ ןעעדיא עויסערגָארּפ עריא טּפעלשרַאפ ןיהַא ךיוא ייז ןבָאה עיצַאזיל

 -ּפִא רעגנעל טינ ךיז ןענעק רימ עכלעוו ףיוא ןוא --- ,םזיכרַאנַא ןוא םזילַאיצ

 רָאּפ ַא ןגָאז רעבָא רימ ןזומ ,ילפ ַא יו ,רעמ טינ ךָאד זיא סע ?לייוו ,ןלעטש

 ןוא ,זדנוא וצ טנעאנ רָאנ זיא סָאװ ,טלעוו רעד ןופ עלעקניוו ַא ןגעוו רעטרעוו

 ןעמַארד עטרעטסיײגַאב ןוא עטסנעש יד ןופ ענייא ּפֶא טציא ךיז טליּפש סע ואוו

 ַא טָאה ןרָאי עגנַאל ןופ ואוו ,עקיסקעמ סע ןעניימ רימ ;קלָאפ א ןופ ןבעל ןיא

 ןצנַאג ןייז ןיא ןביוהעגפיוא ךיז ,ןטידנַאב עלעפייה ַא ךרוד קלאפ טקירדרעטנוא

 יד .טֶא ךיז ןופ ןעלסײרטוצּפָא גנוגנערטשנָא עקידלַאװעג ַא טכַאמ ןוא ןרָאצ

 .ןטיזַארַאּפ

 רעד ןיא רעבָא ,קילבוּפער ַא ןעמָאנ ריא טיול ,זיא ,טנַאקַאב יו ,עקיסקעמ

 .,דנַאלסור ןיא םזירַאצ ןרעטצניפ םעד טימ ?ּפַאטש ןייא ףיוא יז זיא טייקכעלקריוו

 זַא ,ערעדנַא עֶלַא ןופ רעסעב טסייוו גנורעקלעפאב רענַאקיסקעמ עכעלקילגמוא יד
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 .אפונ ךַאז יד ןיא רקיע רעד זַא ,עדרעוו עּפַאנק ַא רָאנ טָאה ךַאז ַא ןופ ןעמָאנ ַא
 -רַאפ רָאנ ןעק עקיסקעמ ןיא גנורינער יד זַא ,טינ עֶנַארּפ ןייק רָאנ זיא סע ןוא

 ןרעטצניפ ןופ רעדָא ,םוטרעטלַא ןֹופ ײנַאריט רעטסמַאזיורג רעד טימ ןרעוו ןכילג

 זיא זַאיד רעכלעוו ןופ ,קילבוּפער יד ןקידייטרַאפ סאו ,יד ןליפא ,רעטלַאלטימ |

 סיווענ ןעוט ייז סָאװ ןוא ,רָאי קיסיירד עטצעל יד ןופ ךשמב טנעדיזערּפ ריא ןיוש

 עדנַאב ןייז ןוא רע זַא ,ןַאריט ַא ןיא זַאיד זַא ,ןבענוצ ןזומ ,טסיזמוא רַאפ טינ

 טפַאשלעזעג עצנַאנ יד ןַא ,טנַאה רענרעזייא ןַא טימ עקיסקעמ רעביא ןרינער

 רעטסלַאטורב רעד טימ טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עבעלטע ןופ טײטשַאב

 עקירעביא עלַא יד ןוא ,ךיז רַאפ רעמיטכייר עלַא ןוא דנַאל עצנַאג סָאד דלַאװעג

 / ...יירעפַאלקש רעטסכעלקערש רעד ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןענייז
 טלדנַאװרַאפ ןרָאי ןוא ןרָאי ןופ ןיוש עקיסקעמ ןזיא ןכיירנרעד וצ סָאד ידכ

 קלאפ ןֹופ דנַאטשרעדיוװ רעדעי ואוו ,עקטאי-ןשטנעמ רעקיטולב ַא ןיא ןרָאװעג

 קינייוו רָאג טָאה רעבָא טלעוו עכעלרעסיוא יד ;טולב ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא

 וד .קידנרעה טכַאמעג טינ ךיז טָאה יז ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ןופרעד טרעהענ

 וצ ױזַא יװ ,ןענַאטשרַאפ סע טָאה עקיסקעמ ןיא םיבננ ןוא רעביור עדנַאב

 טימ ביור ריא טלייטעג טָאה יז ,טלעוו רעכעלרעסיוא רעד ןֹופ ןסיוועג סָאד ןטייט

 גנורינער יד ,ליטש ןעוועג ןיא ץֹלַא ןוא ,טלעוו רעזדנוא ןופ רעביור עסיורג יד

 גנורינער רעד טימ טעדניירפַאב קידלַאװעג רָאנ זיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ

 סנַאגרָאמ יד ןוא סנַאמיררעה יד זַא ,שרעדנַא יז ןעק יוו םורָאוו .עקיסקעמ ןופ

 ןיא סע ןעו ןוא ,ןטפעשעג עקידנצנעלנ עכלעזַא ,עקיסקעמ ןיא ,טרָאד ןכַאמ

 .-ַאקיסקעמ רעד ןופ ץנעטסיזקע עקירָאיטרעדנוה יד ןרָאװעג טרעייפעג רָאי ןטצעל

 ייב טסַאג ַא ןעווענ ןיילַא ,ומצעבו ודובכב טפעט רעזדנוא ןזיא ,קילבוּפער רענ

 ,טפַאשרעדורב םיא טימ ןעקנורטענ ןוא זַאיד ןַאריט ןקיטולב םעד

 ץִלַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנורעייפ רעסיורג רעד ךָאנ ךיילנ עקַאט רעבָא

 עטקירדרעטנוא ,עטכיורַאבכ יד ןשיווצ גנונעואב יד רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש

 סָאװ ,רענַאידניא ןופ ףרָאד קיצנייא ןַא רעמ טינ ןיוש זיא סע .עטפַאלקשרַאפ ןוא

 רַאפ טפרַאדַאב סע טָאה רע לייו ,טושּפ דרע רעייז ןופ ןבירטרַאפ טָאה זַאיד

 ןַא ריּפַאּפ לקיטש ַא ןזייו וצ טַאהעג טינ ןבָאה עכעלקילנמוא יד לייוו ןוא ,ךיז

 ןוא תורוד ןופ ךשמב טעברַאַאב ןבָאה ייז סָאו ,דרע רעייז ,םייה רעייז זיא סע

 ,ןבָאה סָאװ ןטננעג עצנַאנ רָאנ ,ףרָאד ןלעצנייא ןַא דעמ טינ ןיוש זיא סע ;תורוד

 רעקידנשרעה רעד ןנעק ףמַאק ןקיטולב ַא ןָא טציא ןריפ ןוא ,ןרילעבער ןביוהעגנָא

 .עינַאריט רערעטצניפ

 ץֶלַא טציא ןיב טָאה יז יו ,ןגיוװשרַאפ עסערּפ עגיה יד סע טָאה בייחנא ןופ

 נָא ךיז ןבָאה רעטעּפש ,קַאזטלענ ןניה םעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןניוושרַאפ)

 ץִלַא רעבָא ,ןסיוטשנעמַאזוצ ענעמוקעגרָאפ יד ןנעװ תועידי עצרוק ןזייוו ןביוהעגנ

 טימ רעבָא ;ןכַאמ ׁשַא ייז ןופ טעװ זַאיד זַא ,טינרָאג ןיא סע זַא ,ןָאט ַאזַא ןיא

 רעקידלַאװעג ַא רָאפ טמוק סע זַא ,רערָאלק ןוא רערָאלק ץלַא טרעוו גָאט ןדעי

 -רַאפ רעייפ ערענָאיצולָאװער סָאד זַא ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא דנַאטשפיואקקלָאפ
 -ָאװער יד זַא ,רעקיטכיוו ךָאנ זיא סָאװ ןוא ,רעמ ןוא רעמ ץילַא ךיז טיירּפש
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 -רעיימ רעד ןופ טּפַאלקעצ ןרעוו ןטַאדלָאס ענעגנודעג סעזַאיד ןַא ,ןניז ןרענָאיצול

 | .ןרענָאיצולַאװער יד ןופ עקַאטַא רעקיד
 ןרעטש סעזַאיד זַא ןוא ,ןגיז ןרענָאיצולַאװער יד זַא ,טציא ,קיטרעווקרעמ ןוא

 -ַאטיּפַאק ערעזדנוא ןליפא יװ ,ןיוש ןעמ טרעה ,ןרעוו טרעטצניפרַאפ םייב טלַאח

 ַא ךיז ןבָאה ,גנוריגער רעזדנוא ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ןסערעטניא עשיטסיפ

 -ולָאװער ןרָאװעג לָאמ ַא טימ ןיוש ןענייז ייז ןוא ,סקניל ףיוא ןָאטעג עוועריק |

 ךעייז ןיא ,ןניז ןלעוו ןרענָאיצולָאװער יד ןעוו זַא ,ןעייטשראפ ייז יצ .ןרענָאיצ

 -ַאווער יד וצ ךעלדנח טציא ןכַאמ ייז ןוא ,רַאפעג ןיא םוטננייא טביורעגנָא ץנַאג

 זַאיד לייוו ,רַאפרעד ןיא סָאד יצ ;לַאפ ןדעי ףיוא רעכיז ןייז וצ ידכ ,ןרענָאיצול

 עכלעזַא ןכַאמ ןענעק ייז זַא ,ןעניימ ייֵז ןוא ,קיטיינ טינ טציא ןיוש ייז רַאֿפ זיא

 רָאנ 'ןריסקענַא, ֹוצ ןיא הנוכ יד יצ ;םיא טימ יו ,םיא ןָא ןטפעשענ עטוג

 -סעווניא ערעייז עלַא טימ ןטסילַאטיּפַאק ערעזדנוא ןאוו ,עקיסקעמ ןצנַאג ןיא

 -ער יד טָא ייז רַאפ ןיא רַאפרעד ןוא ,ןייז רעכיז רָאנ ןיוש ןלָאז ןעגנוריט

 ןעמוקניירַא ןענעק םעס לקנָא ךָאד טעװ טלָאמעד לייוו ,קילנ ַא ךַאפנייא עיצולָאװ

 ןופ ןסערעטניא יד ןצישַאב ֹוצ דיירסיוא םעד רעטנוא סיפ עדייב ענייז טימ ןיהַא

 -דעד ,ןזָאלסיױוא טינ ךיז לָאז סע סָאװ ןוא ,ןייז טינ לָאז סע יוװ --- ,רענריב ענייז

 קלָאפ טקירדרעטנוא ןַא ואוו עיצולָאװער עתמא ןַא עקיסקעמ ןיא רָאפ טמוק לייוו

 ,ענרָאמ ןיא סע ןֹוא ,טכערנשטנעמ ענייז ןוא טייחיירפ ןייז רַאפ טולב ןייז טסיגרַאפ

 סָאװ ּפַאנק רָאנ ןענייז ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ןרענַאיצולַאװער יד סָאװ

 ןייז רַאפ קלָאפ ַא טפמעק ,לעווש רעזדנוא ןבעל ,ָאד .םעד ןיא טריסערעטניארַאפ

 ,קיטליגבכיילג ױזַא ,טלַאק ױזַא ןצרַאה רעזדנוא ןיא ןביילב רימ ןוא ,טייהיירפ
 ?קידנלַאפפיוא טינ סע ןיא ,טריסערעטניא קיניײװ רָאג זדנוא טלָאװ סָאד יו ױזַא
 -ַאב רעטפַאלקשרַאפ רעד ןֹופ לייט רעשּפיה ַא לייו ,רשפא ,רַאפרעד טינ סע ןזיא

 ?סָאװ ןיא רענַאידניא זַא ןוא ?רענַאידניא ןופ טײטשַאב עקיסקעמ ןיא גנורעקלעפ

 ?יירעּפַאלקש רעקיבייא ֹוצ טמַאדרַאפ ייז ןענייז ?ןשטנעמ ןייק טינ עקיזָאד יד ןענייז
 ַא רעכלעוו ןופ גנורעקלעפַאב רענַאקיסקעמ יד זַא ,רָאלק ןיא סע ,לַאפסנדעי

 ןוֿפ ןרעדײלשּפָארַא ךָאד ךעלדנע טעװ ,רעינַאּפש ךיוא ןענייז סע לייט רעסיורג

 -ער עתמא עלַא ןופ טכילפ יד ןייז טפרַאדַאב טלָאװ סע ןוא ךָאידזַאיד םעד ךיז
 ןגרָאז וצ עקיסקעמ ןיא ייס ןֹוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ייס ןרענָאיצולָאװ

 ןטייבסיוא סָאד יו ,רעמ סָאװטע ןָאטפיוא לָאז עיצולָאװער יד טָא זַא ,רַאפרעד

 עטביורַאב סָאד זַא ,ןעז עקַאט רָאנ ,סעיער דעדָא ָארעדַאמ ַא ףיוא ןזַאיד ַא ןופ
 ןוא דלַאװעג טימ זיא סע ןעמעוו ןֹופ ,קלָאפ םוצ ןרעוו טרעקעגקירוצ לָאז דנַאל

 לָאז קילבוּפער עקיטפנוקוצ יד זַא ןוא ,ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא ?דניווש ײלרעלַא

 יד ןופ טייז רעד ןופ ןטַאטדלַאװעג ײלרעלַא רַאֿפ עקסַאמס ַא זיולב ןייז טינ

 טרעװ טעװ טַאטלוזער ַאזַא רָאנ ,עיטַארקַאמעד עתמא ןַא עקַאט רָאנ ,רעריגער

 .עקיסקעמ ןיא ןייוונכייט טציא ךיז טסיג סָאװ טולב סָאד ןייז



 ג 8 ע ט22 םעד רעד ,לַאררָאק ןוא עקיסקעמ ןופ

 ,סערנגנַָאס רענאקיסקעמס םוצ םטעיצַא ער

ׂ 
 גיזער ערעייז ןבעגענניירַא טנעדיזערּפ-עציוװ

 עמונעגנָא ךיילג ייז טָאה סָאװ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עיצולָאװער יד לעוציפא טקידנעעג ךיז טָאה ױזַא

 ןופ ןבעל סָאד טפָאקעג טָאה ןוא קירוצ םישדח עכעלטע טימ עקיסקעמ ןיא

 .ןשטנעמ רעטנזיוט

 -עד ןַאיד שטָאכ טשרע טציא ןַא ,טינ לפייווצ ןייק ןדנוא רַאפ זיא סע |

 ןטסָאּפ ןננַאלסנבעל ןייז ןבענוצפיוא ןרָאװעג ןעגנואווצעג ךעלדנע ןיא רעקיטולב

 יד ןלעטש ךס א רָאנ ןלעוו ,רעכעדברַאפ ַא יו עקיסקעמ ןופ ןפיױלטנַא ןֹוא

 | | :עגַארפ עטלַא
 טָאה ?ייברעד ןענואוועג קלאפ עשינַאקיסקעמ סםָאד רעבָא טָאה סָאװ ,ונ

 רעד רַאפ ןיולב ןגעמרַאפ ןוא טולב ןיא תונברק ליפ יױזַא ןעגנערב וצ טניולעג סע

 | ? סעיצַארָאקעד ןֹופ גנורעדנע רעקיזָאד
 ָארעדַאמ ןַא ,רָאלק ןעוועג ךָאד זיא סע -- ןהנעט ליפ ןלעװ --- םערָאװ

 ןייז ןופ רעויסערגָארּפ טינ ןוא רעכעלרע טינ ,רעסעב טינ טרַּפ ןייק ןיא ןיא

 רעד ןעװעג טינ ךָאד ןיא םישזערדזַאיד םעד ןגעק המַאק ןייז ןיא ,זַאיד רענגעק

 ,ןשטנעמ ךָאד ןענייז סָאד ,זַאיד ןוא ָארעדַאמ .טנעמעלע רעלעיּפיצנירּפ רעטסדנימ

 טימ טריטנעזערּפער טָאה זַאיד תעשב ;םייל ןקיבלעז םעד ןֹוא ןייא ןופ ןטָאנקעג

 -ער -- עשידנעלסיוא ןַא ןוא עשידנעלניא ןִא --- ןטסילַאטיּפַאק עקילק ןייא ךיז
 רעדיוו ָאד טָאה סָאו ,קָלָאפ סָאד ןוא ,עקילק עטייווצ ַא ָארעדַאמס טריטנעזערּפ

 לָאפ ַא רעדיוו .,ןרָאװעג טלדניװשַאב לָאמ א רעדיוו זיא ,טולב ןייז ןסָאנרַאפ

 גנונױלַאב עקיצנייא יד ,ףמַאק ןקיטולב ַא ןיא ןרָאװעג טּפעלשעגניירַא סע ןיא

 ןיא רעבָא טעװ סָאו ,תיבה לעב םעיינ ַא ןגירק טעװ סע סָאװ ,סָאד ןייז טעװ

 .טפַאלקשרַאפ יֹוזַא םיא טָאה סָאװ ,ןטלַא םעד ןופ רעסעב ןייז טינ טרּפ ןייק
 ךָאנ ןיא סע -- ,ןשטנעמ ענולק יד טָא ןהנעט רעטייוו ןלעוו --- ביוא ןוא

 -ײרַא ױזַא טגָאקעג טָאה קידנסיוומוא ןוא טנלע ,קלָאפ סָאד יו ,ךעלדנעטשרַאפ
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 ךעלקריוו רעבָא סע זיא ,ןָא טינרָאג םיא טיינ סָאװ ,ףמאס ןיא ןרעוו טראנעג

 יד ןוא ןטסילַאיצַאס יד ןָאט וצ .טַאהעג טרָאד ןבָאה סָאװ ,ךעלפיירגַאבמוא

 סָאװ ,ףמַאק ַא ןיא ךיז ןפרַאוװצנײרַא ןעננואווצעג ייז טָאה סָא :
 -יבמַא עכעלנעזרעּפ ענייז ןכיירגרעד וצ ָארעדַאמ ַא ןפלעה רָאנ טנַאקעג טָאה
 עקידנעעז רָאלק ןוא עקידנקנעד .יד ןופ טכילפ יד ןעוועג טינ דָארג סע ןזיא ? סעיצ

 רעייז ייז ןסיגרַאפ טסיזמוא ןַא ,עקיסקעמ ןיא ןלעבער יד ןענערָאװ וצ ןשטנעמ

 | ? טולב
 הנעט יד טָא זַא זדנוא ךיז טכוד ןנעוװטסעד ןֹופ ,ךיז טכַאד ,טכערעג ץנַאנ

 ,רעכיז טעמכ ןיוש זיא סע ןעוו ,טציא וליפא ,עכעלכעלפרעכיוא ץינַא

 -ָאווער רעד ןופ ןרעוו טרעפטנערַאפ ןלעװ קלָאפ ןופ ןטיונ עתמא קינייװ רָאנ זַא
 | | .עיצול

 ,ןזַאיד ופ רעסעב טינ טכיזניה ןייק ןיא ןיא ָארעדַאמ זַא ,ןבענוצ רימָאל

 -ַאטיּפַאק-קיטולב עכלעזַא טקנוּפ ןענייז ,טערטרַאפ רע סָאו ,ןסערעטניא יד זַא

 ,זַאיד זַ ,רָאלק ךָאד זיא סע רעבָא ;ןטָארטרַאפ טָאה זַאיד סָאװ ,יד יו ,עשיטסיל

 ןעקניז טינ לָאז עקיסקעמ ידכ םעד בילוצ ןיוש ,ןייג טזומעג טָאה טָאּפסעד רעד

 ןייק .טײקיזָאלטפַארק ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ ּפמוז םעד ןיא רעמ ןוא רעמ ץלַא

 ןיא אפונ עיצולָאװער יד ! עיצולָאװער רעד ןופ ןטַאטלוזער יד סָאו טינ קוליח

 ןעמעוו ןיא ,קְלָאפ רענַאקיסקעמ םעד ןופ גנובעלפיוא רעד רַאפ קיטיינ ןעוועג

 .טריפָארטַא יו טעמכ ןעוועג ןיוש ןענייז ןוורענ-סנבעל עֶלַא

 -קעמ סָאד רעכָא ,זַאיד יו רעקיבלעז רעד עקַאט זיא ָארעדַאמ ןַא ,ןייז לָאז

 ןקידנבעלפיוא ןוא ןקידנקינייר םעד ךרוד ןעגנַאנעגכרוד זיא סָאוװ ,קלָאֿפ רענַאקיס

 סע .,קידוצ רָאי ַא טימ יו ,שרעדנַא ץנַאג טציא זיא ,עיצולָאװער רעד ןופ םאלפ

 -ןשטנעמ יד ,ןייזטסואווַאב רעד ,עינרענע יד ,טומ רעד ןעמעוו ןיא ,קלָאפ ַא ןיא

 טנעקעג טָאה זַאיד סָאװ ,סָאד ןוא .טבעלענפיוא רעדיוו ןכָאה ץילָאטש ןוא עדריוו

 טינ ָארעדַאס ַא טעװ סָאד ,טייצ רָאי קיסיירד ןופ ךשמב טפָארטשַאבמוא ןָאט

 | .געט קיסיירד ןייק וליפא טפָארטשַאבמוא ןָאט ןענעק

 :ןָאנבױא עמַאס םוצ ןגָארטעגסױרַא םיא טָאה עיצולָאװער יד זַא ,טציא

 -ערּפ רעד ןייז טעוו רערדעדנַא ןייק טינ ןוא רע זַא ,רעכיז ןיוש זיא רע זַא ,טציא

 ןיוש רע טלַאה טציא ,ןלַאװ-רעבָאטקָא עקידנעמוק יד ןיא עקיסקעמ ןופ טנעדיז

 רעלופ רעד ןופ ןפמעקסיוא םעד רַאפ ?טימ ַא יו עיצולָאװער רעד ןופ קינייװ

 -סיױרַא טָאה רע סָאו ,טסעפינַאמ ןייז ןופ גוצסיוא רעניילק ַא ןיא טָא ,טייהיירפ

 :טרינניזער טָאה זַאיד יו ,םעד ךָאנ ךיילנ ןזָאלעג

 טציא טייז ,ןבעל ןטַאװירּפ םוצ קירוצ טייג עכלעוו ,ריא ...! רענַאקיסקעמ,

 -מיטש סָאד --- טרעכָארעד טָאה ריא סָאװ ,ןפָאװ ןקיטכעמ םענעי טימ טנפָאװַאב

 זַא ,ןעז ריא טעוו ךיג רעייז ןוא ,ןפָאװ ןקיטכעמ םענעי לַארעביל טצונ .טכער

 ,רענעי יו ,ניז רעקידנטלַאהנָא רעמ ןֹוא רעקיטכיוו רעמ ַא סע זיא לענָאיצרָאּפָארּפ

 .?טכַארבעג ךייא טָאה סקיב רעייא סָאװ

 ריא טָאה סָאו ,רעקינעי רעד עיצולָאװער רעד ךָאנ גָאט ַא ןיֹוש טדעד ױזַא

 טָאה רע לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד זַא רָאלק טינ ןעד סע זיא .ןעקנַאדרַאפ וצ ץלַא
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 נה טָאה סָאװ ,טכַאֿפ עקיבלעז יד זַא טליפ רע ?ייוו ?ריא רַאפ ארומ 2

 ? ןצריטש םיא ךיוא ןעק ,רעייגרָאפ ןייז

 -ַאמ לייו ,עיצולָאװער רעד ןופ סניוועג עסיורג סָאד ןיא דָארנ סָאד ןוא

 וַא ,םלוע רענַאקיסקעמ םעד ןדערוצנייא ןעננילעג טציא םיוק סע טעװו ןָארעד

 טָאה קלָאפ רענַאקיסקעמ סָאד .סקיב יד יו רעקיטכעמ ןיא טכערמיטש סָאד

 טָאה טכערמיטש סָאד דָארנ זַא ,גנורַאפרעד רערעטיב רעד ךרוד טנייצרעביא ךיז

 -- םיא טָאה סקיב יד אקווד ןוא ,יירעפַאלקש רעטסגרע רעד וצ טכַארבעג םיא

 געװ ןטיירב םעד םיא רַאפ טנפעענ סנטסקינייו ןזיא -- טכַאמעג יירפ טינ ביוא

 ןטסעפינַאמ םוש ןייק טימ ָארעדַאמ ןעק ןייזטסואווַאב םעד טָא ןוא ;טייהיירפ וצ

 ,טימרעד ןענעכער ןוופ ךיז טעו רע .רענַאקיסקעמ ענייז ןופ ןסיירסיורַא טינ

 :רעה רעד ןייז וצ קילג ןבָאה טייצ רעצרוק ַא ףיוא שטָאכ ןלעװו טעוװ רע ביוא

 ַא טימ ןָאט וצ טַָאהעג טָאה זַאיד תעב זַא ,ןעקנעדענ דימת ןזומ טעו רע .רעש

 ַא טימ ןָאט ןצ רע טָאה ,עזָאלטומ ןוא עטקירדעג ןופ ,עטלפייווצרַאפ ןופ קלאפ ַא

 .טוס רעיינ ַא טכַאװרעד טָאה סע ןעמעוו ייב ,ןשטנעמ ןֹופ קלאפ

 -ךיז ֿכֵאז יז ןעוו וליפא ,עיצולָאװער יד טָא ןיוש זיא ןיילַא רַאפרעד ןוא
 .הכרב ַא ןעוועג ,ןעגנורעדנע עכעלרעסיוא טימ ןיולב טנעמָאמ םעד ףיוא ןקידנע

 ןביילב וצ ןטסילַאיצַאס לייט ןופ ןעוועג גולק טינ רעייז ךעלקריוו ןיא סע ןוא

 ןעועג זיא סע לייוו ,ראפרעד רָאנ עיצולָאװער רעקיזָאד רעד ןופ ןטייוו רעד ןופ

 ןיא סע ןוא .,עיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןעננערב טינ ךיז טימ טעװ יז זַא ,רָאלק

  ןטסילַאיצַאס עקינייא סָאװ ,טקַאפ םעד ןרעױדַאב וצ טכערענמוא ױזַא טקנוּפ

 רלעפטכאלש ןפוא קידנשימפיונוצ ,עיצולָאװער רעד ןיא ןעמונענ לייטנָא אי ןבָאה

 | .קלָאפ רענַאקיסקעמ ןצנַאג םעד ןופ םולב םעד טימ טולב רעייז
 ןופ טנורג םעד ףיוא ןטייוו ןֹופ ןבילבעג ןייטש ןטסילַאיצַאס יד ןטלָאװ

 טלָאװ ,ןקידנע טינרָאג טימ ךיז סע טעוװ ייס-יוו-ייס סָאװ ,תואיבנ עגולק ערעייז

 טלָאװ קלאפ סָאד ;רענייטש ןייז ףיוא טשטייטענסיוא תואיבנ יד טָא קלָאפ סָאד

 ךָאנ ןוא ,טציא .טציא ױזַא טינ .טַאדרַאפ ןוא תונדחּפ יו טשטייטעגסיוא סע

 רלעפטכַאלש ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןטסילַאיצַאס יד ןקעװ ,רעטעּפש רעמ

 ,ןדלעהסקלַאפ עתמא יד ןרעוו ,קלָאפ םעד טימ טייז ייב טייז טפמעקעג ןבָאה ןוא
 ,?אעריא רעזדנוא רַאפ דעס ליפ ןָאטעגפיוא ףמַאק רעייז ךרוד ןבאה ןלעוו ייז ןוא

 ַאפרעד ןיולב ,סנטייוו רעד ןופ ןביילב וצ גולק ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד יו

 .עיצולָאװער רעייז םינ זיא סע לייוו
 ןטַאטלוזער ןייק טעוו עיצופָא אווער יד ןַא ,רעכיז ױזַא טינרָאג ךָאנ זיא סע

 ןבָאה ןטסילַאיצָא אס לייו ,רַאפרעד רָאנ עקַאט ןוא ,קלָאפ ןרַאפ ןעננערב טינ

 טינ ךָאֹנ עיצולָאװער יד טָאה לייוורעד .ןעמונעג ?ייטנַא ןסיורג ַאזַא ריא ןיא

 ענייז טגײלעגקעװַא טינ ךָאנ קלָאפ עקידנפמעק סָאד טָאה לייוורעד .טרעהעגפיוא

 ןוא ,ײמרַא רע רענָא יצולָאװער רעד ןופ לייט רעסיורג ַא טָאה ?ייוורעד ;ןפָאוז
 -רַאנַאשיטסילַאיצַאס רעד ואוו ,עינרָאפילַאק רענַאקיפקעמ םעד ןופ טּפיוהרעביא

 יד טנעקרענַא טינ ןפוא םושב ,קרַאטש טשרקיע דעד זיא טנעמעלע רעשיטסיב
 "פאס עלַאיַאל ענייז טסישעג ארעדאמ טָאה ?ייוורעד .ָאדעדַאמ ןופ טעטירָאטיױא



 םָאװ ןוא ,טפַאשרעה ןייז ןענעקרענָא טינ ןליוו סָאװ ,יד ןקירדרעטנוא וצ ןטַאד

 קילג עסיורג סָאד יװ ,קְלָאפ רענַאקיסקעמ םעד רַאפ ןכיירנרעד רעמ ךס א ןליוו

 ַא זיא לייוורעד ,ןזַאיד ןופ טרָא םעד ףיוא טנעדיזערּפ םעד רַאפ ןָארעדַאמ ןעז ֹוצ

 םעד ןריפוצנַא רעטייו ןסָאלשטנַא עיצולאװער רעד ןופ ײמרַא רעד ןופ לייט

 ייירפ יד רָאנ בוא ,עיצולָאװער רעד ןופ ניז ןתמא ןַא טימ רעכיז זיא ןוא ףמַאק

 ןוא רעשיכַארָא ָאמ רעייז ןיא ןגָאזּפָא טינ ייז ןלעוו טלעוו רעד ןופ רעפמעק-סטייה

 -יזערּפ םעד ,ןָאנַאמ םעראלפ ןו ןופ ןטסעפינַאמ יד טיול ,ַאי .עציטש רעלעירעטַאמ

 ןפור סע יװ ,ײטרַאּפ רעלַארעביל ד-ענַאקיסקעמ רעד ןופ ?ַאטנוכ , רעד ןופ טנעד

 םעד ןופ ,קלָאפ םעד ןופ לייט רעשּפיה ַא ןיא ,ןרענָאיצולָאװער עתמא יד ךיִז

 ,ןפמעק וצ רעטייוו קיטרַאפ ,קלָאפ ןטריטַאָאלּפסקע םעד ןופ ,קלָאפ ןטפַאלקשרַאפ

 ;ןבעל ךעלשטנעמ ,ךעלקילג ַא םיא רַאפ ךיוא ןעגנערב טעוו עיצולָאװער יד זיב

 ןיא טציא ךיז טדנעוו סע זַא ,ןרעלקדרעד עקיסקעמ ןיא ןרענָאיצולָאװער עתמא יד

 'טכורפ ןקידנע ךיז לָאז עיצולָאװעד יד יצ ,זדנוא ןיא ,טלעוו רעכעלרעסיוא רעד

 ןייז ןלָאז סָאװ ,ןטַאטלוזער עכלעזַא ךיז טימ ןעגנערב אקווד לָאז רעדָא ,ןָאל

 ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רַאפ ךיוא רָאנ ,עקיסקעמ רַאפ ןיולב טינ כיט כי

 .טלעוו רעקירעביא רעצנַאג רעד רַאפ טלָאמעד

 וצ שיטסילַאיצַאס טינ ,גולק טינ ןעוועג זיא סע יו טקנוּפ ,רַאפרעד ןוא

 וזַא ,בייהנֶא ריא ןיא עיצולָאװער רענַאקיסקעמ רעד וצ קיטליגכייפג ןביילב

 ןביילב וצ שירעכערברַאפ וליפא ןוא שיטסילַאיצַאס טינ ,גולק טינ טציא סע ןיא

 ,טקידנעעג לעיציּפָא ןיולב ךיז טָאה עיצולָאװער יד ןעו ,טציא קיטלינכיולו

 ,ןרעקַאלפעצ ןייא ןיא טציא ךיז יז טלַאה ,טייקכעלקריוו רעד ןיא רעבָא ןעוו

 | .רעטקַארַאכ ןשיטסילַאיצַאס-תמא ןַא ןָא טציא טמענ ןוא

 ןענייז סָאװ עקיסקעמ ןיא רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ָאד ןענייז סע זַא ,טציא

 קלאפ טָאד זַא ,םעד רַאפ ןרעייז טולב ןּפָארט ןטצע? םעד זיב ןפמעק וצ טיירג

 רעד ןופ רעפמעק-סטייהיירפ יד ןרָאט ,ףמַאק ןייז ןיא טרַאנענּפָא ןביילב טינ לָאז

 םימ ,רענייא רעדעי ןומ תוחוכ עלַא טימ .קיטלינביילנ ןביילב טינ טלעוו רעצנַאנ

 ןופ גנַאג ןרעטייו םעד ןפלעה ,ןציטשרעטנוא ,רָאנ ןעק רע לפיוו טימ ןוא סָאװ

 .עיצולָאװער רעד

 םציא ךיז לָאז ןואורּפ רערענָאיצולָאװער רעתמא רעד טָא וליפא ןעוו ןוא

 יד ןעגנערב טפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא רעבָא רע טעװ ,זָאלטַאטלוזער ןקידנע

 םעוו רעייפ ערענָאיצולָאװער סָאד ןעוו זַא ,ױזַא ,טכורפ עשיטסילַאיצַאס עתמא

 א יװ םינ ,גנונעדרָא עיינ ַא ךעלקריוו ןעגנערב סע טעוו ,ןכערבסיוא רעדיוו

 .סע ןעייטשרַאפ ,ןטסילַאיצַאס ,ריס יו רָאנ סע טייטשרַאפ ָארעדַאמ



 רענאקירעמא רעד ןוא טלעוווור טנעדיזערפ

 סָאלקלטימ

 1939 לירפַא -- ,"טפגוסו3)

 טעװ טנעדיזערּפ רעזדנוא ביוא ,ןטייהנדיישרַאפ-סגנוניימ ןייז ןענעק סעי

 םיא זיב טלעו יד עכלעוו ןופ ,ןעעדיא זיא סע ערעסָאװ ךיז ךָאנ ןזָאלרעביא

 ךָאנ ?ייורעד ךיא בָאה ,ךעלנעורעּפ רימ ךייש סָאװ .טסואוועג טינ ךָאנ טָאה

 סָאװ קנַאדעג ןייא שטָאכ םעדער ןוא ןטערטסיױרַא ענייז עֶלַא ןיא ןענופעג טינרָאנ

 טעו רענייק רעבָא .רעשיטלעווזור שיפיצעּפס א יו ןרעוו טכַארטַאב ןענעק לָאז

 ןופ רעטסייס ַא רָאנ טינ ןייז וצ טידערק םעד םיא ןופ ןעמענקעװַא ןענעק טינ

 ,רענייא רָאנ ,ןָאסליװ ,וו רעייגסיורָאפ ןייז ,לשמל ,ןעוועג זיא סָאד יו ,עזַארפ רעד

 םעד ףיוא סָאװ ןוא ןעקנערעג ךיז טְזָאל סָאװ ,עזארפ ַא ןפַאשַאב ןָאק סָאװ

 ,קורדנייא ןקרַאטש .ץנַאו ַא יז טכַאמ טנעמַאמ

 ליפ יױזַא טינ רע טָאה טנעדיזערּפ סלַא טמַא ןייז זַא ,טלַאה ,לשמל ,ךיא

 רענעסעגרַאפ רעד , :רעטרעװ ייווצ יד טָא זיולב יו ,סעדער ענייז ןעקנַאדרַאפ וצ

 טָאה טימס לא רָאנרעװַאג רענעזעוועג רעזדנוא ."לידדוינ יחד, ןוא ,"שטנעמ

 סָאװ ,טרָאװ םעד טעטירַאלוּפָאּפ עסיורג ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ ליפ רעייז רָאנ

 רעכעלקילג רעד) "רעירַאו יּפּפעה יהד, :םיא ןנעװו טצנימעג טָאה טלעווזור

 טרָאװ סָאד טידערק ןייז וצ רע טָאה טנעדיזערּפ ןרָאװעג זיא רע טניז .(רענירק
 םיא טעװ לַאטיּפַאק רעשירעביור רעד סָאו ,(רעכיוורַאמ רעד) "רעלזישט יחד

 םיא ןייב ןייק ,הלילח ,טניימ רע זַא ,טסייוו רע שטָאכ ,ןבעגרַאפ טינ לָאמ ןייק

 -זור סָאװ ,טרָאװ עטסנעגנולעג סָאד זיא ,גנוניימ ןיימ טול רעבָא .ןָאט וצ טינ

 ."םזילַאיצַאס טַאווירּפ , טרָאװ סָאד -- טדימשעג סנטצעל טָאה טלעוו
 ;טרָאװ טרעּפמולענסוא ןַא רעייז (ןייז וצ) סָאד טנייש קילב ןטשרע ןפיוא

 -יװ ןטסקרַאטש םעד ןיא ךיז ןעניפעגנ סָאװ ,רעטרעוו ייווצ ןופ לעטשנעמַאזוצ ַא

 טרָאװ סָאד סע ךיז טמַארג יװ ,עקַאט ןוא .,ןטייוצ ןטימ רענייא ךורּפשרעד |

 א עלעסיב א רָאנ טעו ריא זַא רעבָא ?סזילַאיצַאס טרָאו םעד טימ טַאטירּפ

 ןבעגעג טרָאװ םעד טימ טָאה טלעווזור זַא ,ןבענוצ ןזומ ריא טעוװ ,ןָאט טכַארט

 טסייוו ריא .םעטסיס עשיטסילַאטיּפַאק עצנַאג רעזדנוא ּפַאלק ןטסקרַאטש םעד רָאג
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 םוילַאיצָאפ םעד ןגעק ןטסילַאטיּפַאק ערעזדנוא ןופ הנעט עטסקרַאטש יד זַא ,ךָאד

 ןופ םעטסיס רעד רעטנוא ךיז רַאפ ץלַא וצ טמענ טַאטש רעד דלַאביװ ,סָאד זיא
 -וצסיוא רָאנ יו ,רעביא טינרָאג ןשטנעמ ןרַאפ טלָאמעד טביילב ָאט ,םזילַאיצַאס

 ןוא טלעוװזוד טמוק .טַאטש םעד ןופ ,קיטיינ טָאה רע סָאװ ,ץלַא ףיוא ןקוק

 -מָאק גנידלַאה יליטוי, ןעמָאנ םעד רעטנוא טייג סָאװ ,חרבח רעד וצ טָא טגָאז

 .םזילַאיצָאס-טַאטש ןגעק ןעמענוצרעביא סָאװ קינייו ךיז ןבָאה ייז זַא ,?עינַאּפ

 = ך-+ --= -- + ךיז רַאפ ץלַא ןּפַאכרַאפ טינ ביוא שרעדנַא ןעד ייז ןעוט סָאװ

 -מָאק סגנירלַאה , יד ןופ גנומַאדרַאפ ןייז זַא ,אמתסמ טסייוו טלעווזור ,ןכל

 "סיס רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאנ רעד ןופ גנומַאדרַאפ ַא קיטייצכיילג זיא ?סעינַאּפ

 םזילַאטיּפַאק םעד ןלעטשרָאפ ךיז ןעד ריא טנָאק ,זיא תמא רעד יו ,לייוו .םעט

 ַאזַא טימ סױרַא טמוק טלעווזור ,ןכילע ,ןעוו . ..סעינַאּפמָאק עשיטנַאניג יד ןָא

 ,ךַאז -עדנַא ןייק רשפא סע טניימ ,ןטסָארט עסיורג יד ןגעק רענוד ןכעלקערש
 טקיטולב ץרַאה ןייז ,ןיינ ? םזילַאצָאס ןרַאפ ףמַאק ַא ףיוא טמענ טלעווזור יוז

 .,חמרא רעד ןיא ףיט יױזַא טציא טניל סָאװ ,ןַאמסטּפעשעג םעניילק םעד רַאפ זיולב

 טלעטש ! ןבָארגַאב וצ ןפלָאהעג לסיב שּפיה ַא רָאג טָאה ןיילַא טלעווזור ןעמעוו ןוא

 ןעננואווצעג טָאה סָאװ ? ןעשעג ָאד זיא סָאװ :ענַארפ ערעווש ןוא עסיורג יד ךיז

 ּפָאק ןטיס רעביא טרעק סָאװ ,"שזדעסעמ , ןייז טימ ןעמוקוצסיורַא ןטלעווזור

 ,רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא ןָאטעגּפױא ןבָאה לָאז טלעווזור ,רע ,סָאװ ץּלַא ּפָארַא

 , ? טנעריזערּפ זיא רע סָאװ
 קיטיינ רעייז ןעוועג טלָאװ סע שטָאכ ,?קיטרַא םעד ןיא העדב טינ בָאה ךיא

 ייווצ יד רַאפ וטפיוא-טלעווזור ןצנַאג םעד קיטירק עכעלדנירג א ןפרַאוװוצרעטנוא

 געמ ,טוג רשפא רע טָאה טניימעג זַא ,ןייז געמ .טנעדיזערּפ זיא רע סָאװ ,רָאי

 ןגעוו ,ןגָאװצ עטסוּפ טימ םלוע םעד ןרַאנוצּפָא טניימעג טינ טָאה רע זַא ,ןייז

 זַא ,ןייז לָאז :טרעוו טינרָאנ ןענייז ייז זַא ,טסואוועג ןיילַא ןבָאה לָאז רע עכלעוו

 ןכַאמ ךעלקריוו ןָאק רע זַא ,טדערעגנייא ךיז ןוא טריזיטָאנּפיה ןייֵלַא ךיז טָאה רע |

 ןוא ןרַאנ טינ רעמ ןייֵלַא ךיז רע ןָאק רעבָא טציא .עיסערּפעד רעד וצ ףוס ַא

 "רַא ןָאילימ ףלעווצ ,ףלע ָאד ץלַא ךָאנ ןענייז סע ,ןרַאנ ערעדנא רעקינייוװ ךָאנ
 ץלַא ךָאנ טבעל עקירעמַא ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ?טרעפ ַא ןוא ,עזָאלסטעב

 יד ,תמא .רעסערג ןוא רעסערג ץְלַא טרעוו טייקיאודמוא עפיורג יד .הבצק ףיוא

 -רעמרַאפ רעד ןשיוװצ טשרעהעג קירוצ טייצ ַא טימ טָאה סָאװ ,טייקיאורמוא

 ןטלָאװער עטסנרע רעייז ןופ דנַאטשוצ םעד טכיירגרעד טָאה סָאװ ןוא גנורעקלעּפַאב

 יָאװער רעתמא ןַא ןיא ךיז ןעלקיװטנַא ןופ טייוו טינרָאג ןטלַאהעג ןבָאה ןוא

 עיצוטיטסניא עקיזָאד יד .ןליטשוצנייא ןענַאטשרַאפ טלעווזור טָאה יז ,עיצול

 ?קיטש ַא ןיא סָאװ עקיצנייא יד זיא יז ,ןַפָּלֵא יירד יד ןעמָאנ ןרעטנוא טייג סָאװ

 -רַאפ םעד ןליטשוצנייא טריפעגסיוא טלעווזור טָאה ןענַאיליב ענייז טימ ,נלָאפרעד

 ,ןוא ןטקודָארּפ ענייז רַאפ זיירּפ ןקידהשקשינ ַא טציא טגירק רעמרַאפ רעד .רעמ

 -ייוו לָאז רע ןַא ,יאנת םעד טימ רָאנ ,טלָאצַאב טוג טגירק רע ,זיא סע יו שימָאק

 רעמרַאפ יד ןופ ןטלָאװער יד אי ,ןטרָאנ ןיא ןוא רלעפ ןפיוא ןטעברַא רעקינ

 יטכַאמ ערעודנוא ףיוא גנוקריוו עסיורג רעייז ַא טַאהעג ןבָאה עקירעמַא ןיא
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 ,ןטכַאש יד ןיא ,ןקירבַאפ יד ןיא רעטעברַא ערעדנַא יד טימ ױזַא םינ ,רעבָאה
 ןבָאה ,סעקניטָאק יו ליטש ,סקיטַאטס עצנַאג ןעוועג ןענייז ייז .ןרָאטנַאק יד ןיא
 יו ןפלָאהעג ,ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא ייז טָאה סָאװ ,"אדנ, ַא ןגָארקעג רַאפרעד ייז
 סָאװ ,גנונעפָאה יד ןוא ,רעקעב םעד אנקמ ץלַא ךָאנ ןענייז ייז .סעקנַאב ןטיוט ַא
 -רַאֿפ רעליוה ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא "לידדוינ, םעד ןיא טַָאהעג ןבָאה ייז
 ,ננולפייווצ

 קרַאטש טָאה טלעווזור זַא ,ןרָאװעג ןיא רערָאלק ץלַא ,רעטייוו סָאװ ןוא
 -רעוו יד ןיא קידנדייר --- ןכַאמ וצ ,טניימענ בייהנַא ןיא סע טָאה רע ביוא ,הטרה
 טא .טרעקרַאפ ןוא רעטשרע רעד ןרעוו לָאז רעטצעל רעד זַא -- ןסוזעי ןופ רעט
 יז ,רעביור עסיורג ערעזדנוא ןנעק ןעמוקעגסיורַא "שזדעסעמ , ןייא ןיא רע זיא
 רעשיוטסיוא:טלעג יד זַא ,טרעדָאפענ סוזעי רעיינ רעד יו טָאה ןוא ןריקנַאב
 -ענ םולש ייז טימ דלַאב ראג עקַאט ןוא ,לּפמעט ןופ ןרעוו ןבירטעגסױרַא ןלָאז
 סיורַא רע טמוק טָא .ןשטנעמ םענעסעגרַאפ םעד ןיא ןסעגרַאפ רעדיוו ןוא טכַאמ)
 רעטעברַא רעד סָאוװ הבדנ רעד ךרוד ,"לָאד , םעד ךרוד זַא ,רעדליּפעג סיורג ַא טימ
 רע ןוא ,ץלָאטש-ןשטנעמ ןייז טרילרַאפ רע ,טריזילַארָאמעד רע טרעוו ,טגירק
 עקידנרעדינרעד יד ןגירק סָאװ ,ןשטנעמ יד ןַא ,ןָאיליב ףניפ דלַאב טרעדָאפ
 ןיינ ,א ? ךעלרע .טלָאצַאב ךעלרע ןגירק ןוא ,טעברַא ןגירק רעסעב ןלָאז ,הבדנ
 סָאד יו ,תוריכש ַאזַא ןגירק טינ רָאט רעטעברַא רעד ,רע !טלעווזור םינ ליוו סָאד
 רעד ;טעברַא ןייז רַאפ עטכַאש רעד ןיא ,קירבַאפ רעד ןיא רעטעברַא רעד םגירק
 רעסיורג רעד ,טלעווזור .רעטייו יױזַא ןוא ןקירבַאפ ,ןנעוו ,רעזייה ןופ רעיוב
 עציטש ןנירק לָאז רעטעברַא רעד טָאטשנַא ןזַא ,ליֹוו ,רעטעברַא יד ןופ דניירפ
 לָאז רע ;רעטעברַא םעד ןופ עציטש ןגירק רָאג גנוריגער יד לָאז ,גנוריגער רעד ןופ
 -עזימ יד סָאװ ,ןרַא וצ ןָא טינ םיא טבייה סע ןוא ,טסיזמוא בלַאה רַאפ ןטעברַא
 ךיז טעװ ,גנורינער רעד ןופ ןגירק טעװ רעטעברַא רעד סָאװ ,תוריכש עלבַאר
 -ַאב עטאוװירּפ רַאפ ןטעברַא סָאװ ,יד ןֹופ תוריכש יד ףיוא ןפורּפָא ןזומ ךיוא
  ןבָאה עטסדנימ סָאד ףיוא טנַאקעג טלָאװ רע ,ןתמא רעד ןיא ןוא ,םיטַאבעל
 א ךיוא ,ןבעל ַא ץוחא ןכַאס ףרַאד סָאװ ,סָאב ןטָאוװירּפ םעד ןגעק סָאװפע
 טביילג ןייְֿלַא טלעווזור יו ,טיפָארּפ ןכעלרע ןַא ,ןָאדרַאּפ ,טיפָארּפ םענייש ץנַאג
 ,תואצוח ערענעלק ןוא ערעסערג עכלעזַא ןבָאה ךָאנ ןוא רעייטש ןלָאצ ןוא ...סע
 ןלָאצ טינ ףרַאד ,ןטיפָארּפ ןייק טינ ףֹרַאד סָאװ ,סָאב ַא יו גנוריגער יד ןעוו
 םעד טלָאצ ,ףרַאדַאב יז ?פיו רעמ ,סטוג סָאדלַא ןֹופ טָאה ןֹוא ןרעייטש ןייק
 יו ,ךיז טנַאמרעד עמ זַא ,תונמאנכ ...תוריכש עטסקידעגָאלק יד רעטעברַא
 םעד ןבענעג רעדנישטיוה עקיזָאד יד טָא טלעווזור טָאה קירוצ גנַאל םינ טשרע
 רעטסכעלדנעש רעד ןרָאװעג ןיילַא גנולצולפ רָאנ ןיא ןוא ,סרעלזישט ןעמָאנ
 טשרע ןוא ,םיא ןגעק ןעמיטש טזומעג טָאה טָאנעס רעזדנוא וליפא זַא ,רעלזישט
 רע טָאה ,סענירטניא יילרעֶלַא ןוא עשיטילָאּפ טימ לופ ,ףמַאק ןגנַאל ַא ךָאנ
 טלעווזור טסייוו יצ ,ךיז ןעפ טנערפ --- ,סימָארּפמָאק לקיטש ַא ןנירק וצ טריפעגסיוא
 ,טוט רע סָאװ ןוא ליוו רע סָאװ ןיילַא



 'לסווָאגַאי .ש 98

 ןקילָאמא ןייז ןרָאלרַאפ ןצנַאג ןיא טלעווזור טָאה רעטעברַא יד ייב טָא זיא

 ןופ םעװעטַארעג שממ בייהנָא ןיא םיא טָאה רע שטָאכ ,לַאטיּפַאק סיורג םייב ,ןח

 ךיוא רע זיא ,טניילעגנייא ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןיא ,טעלּפרעניה ןכעלקערש םעד

 טקעטשעגניירַא ָאי ,זיא סע יו ,טציא ןזיב טָאה רע ?ייוו ,טבילַאב קרַאטש וצ טינ

 ןיא ,ּפולס רעקיצנייא ןייז זיא ,טייהרענעטעבעגמוא ןטפעשעג ערעייז ןיא זָאנ יד

 עקיטכיר יד ןיא סָאד ןוא .סאלקלטימ רעד -- ןרַאּפשנָא טרָאפ ךיז ןעק רע ןכלעוו

 גנידלַאה יטיליטוי , יד ןגעוו שזדעסעמ ןרענָאיצולָאװער ןקיטציא ןייז ןופ ךַאזרוא

 .?סעינַאּפמָאק

 ריא טעו ,"שודעסעמ, ןצנַאג םעד טנעיילעגרעביא ןבָאה טעו ריא ןעוו

 "סעינַאּפמָאק יטיליטוי, יד טא יו ,םעד ןנעוו טרָאװ קיצנייא ןייק ןעניפעג טינ

 ץנַאג םעד טָא ןֹופ ןנייושרַאפ םעד ךרוד טָא .רעטעברַא ןגעק ףיֹוא ךיז ןריפ

 -ַאב ןטסָארט עלַא יד טָא זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ןינע ןטנַאסערעטניא
 ןעֶּפָא, סעכלעזַא ןיא סָאד סָאװ טינרָאג ןסייוו ,דעטעברַאדןָאינוי זיולב ןקיטפעש

 .?סנָאינװיײנַאּפמָאק , טפור עמ סָאװ ,םעד ןופ ןרעה טינרָאג ןליוו ןוא ., ,"פאש

 -ערפ רעזדנוא טּפַאכ םעד ןנעוו טָא זיא ,יױזַא טינ זיא סָאד ןַא ,עֶלַא רעבָא ןסייוו

 סָאװ ,ןַאמסטפעשענ םעניילק םעד ןגעװו טדער רע רָאנ .גייווש ןסיורג ַא טנעדיז

 ןיא ןוא טײקיגנעהּפָאמוא עלענַאיצידַארט עקילָאמַא ןייז ןרָאלרַאפ ךעכענ טָאה

 .ינַאּפמַָאק רענעטלָאשרַאפ רעד ןופ קיגנעהּפָא ןצנַאג ןיא

 טעפנח טלעווזור ןעמעװו וצ ,ןַאמסטּפעשעגנ רענילק רעד ןיא סע ,ןכ לע
 ָאד ןייז קיטיינ טעו רַאפרעד ןוא ,טְליו ריא ביוא ,סואימ רעדָא ןייש ױזַא ךיז

 -ּפִא טינ ןענייז ,טנייש רימ יו ,סָאװ ,ןטקַאפ רֶאּפ א ףיוא ןצרוק ןיא ןזייוואוצנָא

 | .ןענעקיילוצ

 שטָאכ -- ןײלַא טלעװזוװור ןעוועג ןיא סע זַא ,זיא טקַאפ רעטשרע רעד

 -עה ,ןַאלס ,ּפַאװס :ןטסילַאטיּפַאק עסיורג יד ןופ ןעמונעג רע טָאה קנַאדעג םעד

 -נריטסיזקע םעד ןעוועג ?טבמ יו טעמכ טָאה סָאװ --- ערעדנַא ןוא גנאי ,ןַאמיר

 -רַאפ יינ ;לַאטיּפַאק ןסיורג םעד הכרב ןייז ןבענעג ןוא ץעזעג-טסָארטיטנַא ןקיד

 ערעייט יד ןרעוו טריפעגנייא לָאז ןוא ,טסנעק ֹוד יו קרַאטש ױזַא רָאנ ,ךיז קינייא

 ?טיפָארּפ טסענַאה , ןוא (ץנערוקנָאק עכעלרע) ?ןָאשיטעּפמַאק ריעפ , ןופ דַאז

 .(חוויר רעכעלטנרָא)
 רעד טָא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ּפָאק ןיא ךרַאמ ?סיב ַא טימ רענייא רעדעי

 רעקיבלעז רעד ןיא טניימענ טָאה ןקינייארַאפ וצ ךיז לַאטיּפַאק םוצ טָאבעג רעסיורג

 ןבירעצ שממ ןומ סָאװ ,ןַאמסטּפעשעג םעניילק םעד וצ גָאזנַאטיױוט םעד טייצ

 | ,טסָארט ןשיטנַאניג םעד טָא ןופ ןרעוו

 םעניילק םעד ןופ לזמ ןקידעגָאלק םעד טציא טנייװַאב טלעווזור ,ןכ-לע ,ןעוו

 ןַא ,ןורכז ןצרוק וצ רָאנ ַא טָאה םלוע רעד ןַא ,ןעמעננָא רע זומ ,ןאמסטפעשעג

 םעניילק םעד ןופ רבק םעד ףיוא דרע עטעּפָאל ַא ןטָאשענוצ טָאה ןייֵלַא רע

 ,רעטעּפש ייס ןוא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ?ארנ, יד ןעוו ,טלָאמעד ייס ןַאמספעשעג

 ןייז ןוא ,יײרשעג-דלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה ןַאמסטפעשענ רעניילק רעד ןעוו

 "וצ יװ טעמכ טָאה ,ןָאסנַאשזד לַארעיעשזד סטלעווזור ןיימ ךיא ,טנַאה עטכער
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 ײמָאק עסיורג יד ןגעק ךַאװש וצ ןענייז ייז לייוו ,ןברַאטש ןזומ ייז זַא ,ןבעגעג

 סע ןַא ,זיא ןרעוו ןזיוועגנָא ףרַאד סע ןכלעוו ףיוא ,טקַאפ רעטייווצ רעד

 טָאה סָאװ ?עינַאּפמָאק גנידלַאה יטיליטוי יחד , דָארנ זיא סע זַא ,תמא טינרָאג זיא

 -נָא ןיוש ךיז טָאה טיוט ןייז .טיוט םעד ןַאמסטפעשענ םעניילק םעד טכאמענ

 -נשרעה יד ןרָאװעג זיא לַאטיּפַאק ןעוו ,טלָאמעד עקַאט ,רעירפ ליפ ,ליפ ןביוהעג

 א ןיולב ןעוועג ןענייז ןצעזעג-טסָארטיטנַא עלַא .ןבעל רעזדנוא ןיא טכַאמ עקיד

 רעניילק רעד זיא ןתמא רעד ןיא ,ןַאמסטפעשעג םעניילק םעד רַאפ טסעשז רענייש

 ָאטיִנ ןיא סיווענ .ןטכענ ןופ טינ לַאטיּפַאקםיורג ןופ ןברק רעד ןאמסטפעשעג

 -ַאּפמָאק עּלַא ןופ ,"סעינַאּפמָאק גנידלַאה יטיליטוי , יד רַאּפ ןגָאז וצ טרָאװ-טוג ןייק
 ענייא ןזַא ,ריא טנעייפ טָא .עטסנרע יד ,עטסשירעביור יד רשפא יז ןיא סעינ

 רעלָאד ןָאילימ 84 רָאי ןייא ןופ ךשמ םעד ןיא טכַאמענ טָאה עינַאּפמָאק ַאזַא
 ןנייא ריא ןופ טכַאמעג יז טָאה טיפָארּפ םעד זַא ,טניימ ריא ביוא ןוא ,טיפָארּפ
 -ימ טרעדנוה יד ןופ טכַאמעג יז טָאה טיפָארּפ םעד .תועט ַא ריא טכַאמ ,טלעג
 ןוא ,ריּפַאּפ ךעלקיטש עריא רַאפ ןבענעג ריא טָאה םלוע רעד סָאװ ,רעלָאד ןָאיל
 טָאה רע טָאװ ,סנעדיוויד יד וליפא רָאנ ,ןרק םעד רָאנ טינ וליפא טָאה םלוע דעד

 טנַאקַאב ןיא עינַאּפמָאק עשהירב עסיורג עקיזָאד יד .ןגָארקעג טינ טרַאװרעד
 רעזדנוא טכַאמ ריא ןגעוו ."עינַאּפמָאק יטיליטוי פיליפ יד , ןעמַאנ םעד רעטנוא
 ,ןייז רעכיז טגעמ ריא רעכלעוו ןופ ,גנוכוזרעטנוא ןַא ינַאבלַא ןיא רוטַאלסינעל

 םענ א ןדנוא ייב ךיז טָאה עמ יוװ יױזַא רעבָא .ןעמוקסיורַא טינרָאג סעוו סע זַא
 "פםעקער סּפיליפ רעד טָא ןיא ,סטעקער ןוא רעכעדברַאפ ײלרעלַא וצ ןָאטעג
 .ץענ ןיא ןלַאֿפעגניירַא ךיוא

 ,ןינע רעזדנוא ֹוצ ןרעקקירוצ ךיז רימָאל ,אחרוא בגא ,זיא סָאד רעכָא
 טינ לָאז יז ןעמַאנ ןכלעוו רעטנוא ,"עינַאּפמָאק גנידלַאה יטיליטוי יד , ,ןכדלע
 9553 םוילַאטיּפַאק ןופ רעטכַאט עכעלדיימרַאפמוא ןוא עמיטינעל יד זיא ,ןייג
 רעד ןיא טעוװ ?עינַאּפמָאק יטיליטוי ,, ּפיט ןייא םעד טָא ןופ גנורעטשעצ רעד טימ
 -ירעסָארג רעניילק רעד ןפלעה ךיז ןָאק סָאװ . .. ןרעוו ןָאטעגפיוא טינדָאנ ןתמא
 םעד טָא טימ ןַא ,ריא טניימ רעמָאט רָאנ ? סרָאטס-ןיישט עסיורג יד ןגעק ןַאמ
  ףךיא ןוא .תועט ַא ךיא טכַאס ,טיוט עינַאּפמָאק יד עקַאט ןיוש ןיא שזדעסעמ
 -ארומ א רַאפ סָאװ ,סייוו טלעווזור .םעד ןגעוו סייוו טלעווזור זַא ןראוושעג טלָאװ

 זיא סע טניז ןָאטננישַאו ןיא ןָא סע ןריפ ןטסָארט יד טָא עדנַאנַאּפָארּפ עקיד

 ןענָאילימ ,סעינַאּפמָאק יד ףיוא המחלמ ןיא טיינ טלעווזור זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב
 -ארב ןוא ךעלכיב ײלרעלַא ןוא סעמַארגעלעט רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןוא ווירב

 -ןור םעד טָא ןנעק ןנָארקענ ןרָאטַאנעפ ןוא טיילסערגנָאק ערעזדנוא ןבָאה ןרוש

 טכַאמ ןייז ןרָאלרַאפ ןצנַאנ ןיא טינ ךָאנ טָאה טלעווזור שטָאכ ןוא ,טסעשז-טלעוו

 ןענַאליב טָאה סָאװ רענייא טראפ ןוא ,טנעדיזערּפ ַא טראפ ,סערגנָאק ןרעביא

 .עקינעּפשרעדיװ יד ןפָארטשַאב ןוא עמַאזכרָאהעג יד ןענױלַאב וצ תושר ןייז ןיא

 "שזרעסעמ , םעד ןיא עטסעב עמַאס סָאד זַא ,קפס רעטסדנימ רעד ָאטינ זיא ךָאד
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 טימ ןקידנע רעדיוו ךיז טעװ סע ןוא ןייג ןרָאלרַאפ זיא סע יװ ןיוש טעוװ (גָאזנָא)

 | .ןצונ ןטסדנימ םעד ןופ טינ זיא סָאװ עיצַאלוגער ַא
 רַאפ שזדעסעמ ןייז טקישעגניירַא טָאה טלעווזור זַא ,טניימ ריא ביוא רָאנ

 "טוא םעד רַאפ ץרַאה סָאד טקירדרַאפ עקַאט םיא טָאה סע לייוו רעדָא גָאטליואוו

 רעד זַא ,ךיז טכַאד רימ .תועט ַא ריא טכַאמ ,ןַאמסטפעשעג םעניילק ןכעלקילג
 - ץנַאג ַא ןיא 'סעינַאּפמָאק גנידלַאה , יד ןנעו שזדעסעמ םעד ןופ טנורג רעתמא

 -עמַא רעזדנוא ןיא יינ דַארג ןסיוועג ַא וצ זיב ןיא סָאװ ,גנוניישרעד ַא ,רערעדנַא

 ןופ טלַאטשעג רעד ןיא עינַאנַאמעד עטסיײנדלנַאּפש יד ןיא סָאד ,.ןבעל רענַאקיר

 ַא ןופ ערעדנַא ןוא ןילנָאק חלנ ןשיליױטַאק םעד ,גנַאל רָאטַאנעס ,דנעסמוַאט

 | .רעבילַאק ןרענעלק

 רעד ןיא לַאקידַאר ןקידלַאװעג ַא רָאנ טָאהעג רימ ןנָאה רעירפ ןרָאי טימ טָא

 רעד ףיוא ,טציא סע טָאה סָאװ ,טסריוה םַאיליוװ ןקיטציא םעד ןופ טלַאטשעג

 לַאקידַאר ַא רע זיא ןרָאװעג .עטיור יד רַאפ שינרעטיצ עזייב ַאזַא ןגָארקעג ,רעטלע

 ןיא סָאו ,רערעזדנוא םלוע רעד .ןעגנוטייצ ענייז טימ גלָאפרעד ַא ןכַאמ וצ ידכ

 רעלַאקידַאר רעד ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג ךיז טָאה ,טציּפשעגרעביא קרַאטש טינ

 ,ךע;ריטַאנ ,טציא ,ןרָאװעג טרעקוצרַאפ שממ ןענייז ןעננוטייצ ענייז ןוא עזַארפ

 ןעגנוטייצ עליפ ענייז זַא ןוא ,ןרענָאילימ עטסערג יד ןופ רענייא זיא רע זַא

 ךיז ןוייו וצ ןענינרַאפ ךיז רע ןָאק ,עקירעמַא ץנַאנ רעביא טיײרּפשרַאפ ןענייז

 טייהנעגנַאגרַאפ רענעגייא ןייז ייס םינּפ ןיא ןעייּפש ןוא ריִלָאק ןקיטכיר ןייז ןיא

 ,םיא ןופ ןרָאנ טזָאלעג ךיז ןכָאה סָאװ ,יד עֶלַא ייס ןוא

 ןוא ערעסערג ערעדנַא ךיוא ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןעוועג ןענייז םיא וצ

 יטנייועג ןעוט ןגָאגַאמעד יד סָאװ סָאד ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,ןנָאגַאמעד ערענעלק

 יד ןופ ןגיוא יד ןדנעלברַאפ ןוא ןריפרַאפ וצ דייר ענייש ײלרעלַא טימ :ךעל

 : .עטביורַאב ןוא עטעבננַאב

 -עד יד ףיוא שינעטערענ עסיורג יד זַא ,ןקרעמַאב וצ קיטיינ ָאד ןיא סע
 ײפַאק רעד ןעוו ,קיאור ןוא ליטש ןיא ןילַא ןעוו ,םייצ ַא ןיא טינ טמוק ןגָאגַאמ

 :ַאכ עניילס ץנַאג יד ןקידירפַאב רעקינייו רעדָא רעמ ןָאק עלייוו א רַאפ םזילַאט

 םטבייח םזילַאטיּפַאק רעד ןוא טדיסַאּפ טָא רעבָא ,םלוע ןסיורג םעד ןופ ןשינעפרעד

 ןסַאלק עֶלַא ןופ שטנעמ רעד ןוא ,לטָאז ןיא טסעפ רעמ טינ זיא ,ןעלקַאש ןָא ךיז

 טא ,טרעטיברַאפ ץנַאג ךיוא טּפָא ןוא קיאורמוא קרַאטש רָאג טרעוו ןטכיש ןוא

 .נָאגַאמעד םעד רַאֿפ בוט-םוי רעד טמוק טלאפעד

 רעזדנוא ךיוא טעוו ריא ןעוו ,תועט ןסיורג וצ ןייק ןכַאמ טינ טעוװ ריא ןוא

 ,"ליד וינ , ןעגנוזָאל יד טָא ,םערָאװ .עירָאגעטַאק רעד טָא וצ ןענעכערוצ טנ עדי ערּפ

 יז ןענייז סָאװ ,רעטייוו ױזַא ןוא ?םזילַאיצַאס-טַאוװירּפ" ,"(שטנעמ רענעטעגרַאפ

 טָאה רע םָאו ןיא ןוא רעטיסעג יד ןליטשוצנייא ?טימ ַא טינ ביוא ,שרעדנַא

 דעטרעוו יד ןופ ףושיכ רעד ןיא טָא רָאנ ,גלָאפרעד ןקידנטײטַאב רָאג ַא םאהעג

 ןעמוק ָאד ןוא ,טייקיאורמוא יד טימרעד ,ךיז טקרַאטש רעננוה רעד ,ןדנואווש

 טרעדנוח ייווצ ןופ עיסנעּפ ַא רָאפ טגָאלש ןוא דנעסמואט ַא יו ןגָאגַאמעד עכלעזַא

 רעטלע םעד טכיירגרעד טָאה סָאװ ,ןדעי רַאֿפ ,רעקינייו טינ ,שדוח ַא רעלָאד
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  טָאבנָא ןייז טימ ןעזסיוא טלעווזור ןיוש ןָאק יוו ָאט ,רָאי קיצכעז ןופ

 גַאנ ןייז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ שדוח א רעלָאד קיצפופ עלבַאד

 טרָאק םעד ףיוא ,סע טנָאז ןעמ יוװ ,ןעזסיוא טינ רע זומ ? טעברַאעג

 ? עלעביז עּפיש ַא|

 ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא "אאא, ,"אווט , ,"ארנ, ןייז טימ ןעמוקעג ןיא טלעווזור

 ךָאנ ןלַאפ ןשטנעמ ןזַא ,טריפענסיוא דַארג ןסיוועג ַא וצ ןיב טָאה ןוא עכלעזַא

 עסיוועג ןייז טלעפרַאפ טינ טציא ןיב סע טָאה ,ןסַאנ יד ןיא רעגנוה ןופ טינ

 ,גַאלשרָאפ ןרַאברעדנואו רָאנ ַא טימ גנַאל רָאטַאנעס ַא טמוק טָא רָאנ ,גנוקריוו

 טייפ 'צ
 יו ,ןושל-

 רימ ,ןעמעלַא ןשיװצ ןרעוו טלייטעצ לֶאז עקירעמַא ןופ םוטכייר עצנַאג סָאד זַא

 ירַאפ ןירַאה ןייז רָאנ סָאװ ןבָאה ןָאק רעדעי זַא ,ןובשח ַא טכַאמ רע ,ךייא ןוא

 טעו ןוא ,ןרעו טלייטעצ לָאז ָאד זיא סָאװ ,םוטכייר עצנַאג סָאד ןעוו ,טגנַאל

 עקיּפמול רָאּפ ַא ןיולב סדלישטָאר יד ,סנאלעמ יד ,סנַאנרָאמ יד ןזָאלרעביא

 יי ,ןָאילימ
 ןטייצ עטלַא יד ןיא דלישטָאר רעזירַאּפ םוצ זַא ,השעמ ַא טלייצרעד עמ

 ,רע זַא קידנגנַאלרַאפ ,טינש ןקילָאמַא םעד ןופ טסינומָאק ַא ןעמוקענ לָאמַא זיא

 ,ןובשח ַא טכַאמענ דלַאב דלישטָאר סָאה .ןגנעמרַאפ ןייז ןלייטעצ לָאז ,דלישטָאר

 ןבלַאה א םורַא ,ןרעוו טלייטעצ לָאז ןנעמרַאפ ןייז ןעוו ,ןעמוקסיוא ןָאק סע ןַא

 סָאד .הטורּפ עקיזָאד יד ןטָאבעגנָא טסינומָאק םעד טָאה ןוא ,ןדעי רַאֿפ טנעק

 ,ןובשח ַא גנַאל טזייו טציא ,קירוצ טרעדנוהרָאי ַא טימ ךרעב ןעוועג רעבָא זיא

 ץלַא ןוא רעֶלָאד טנזיוט ףניפ ןופ עמוס יד סנטסקינייו ןבָאה ןָאק רעדעי זַא

 רעצנַאג רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טדעוו עדער ןייז .ןבעל םוצ קיטיינ טָאה רע סָאװ

 ןטנעטַאפ ענייז טימ טנעדיזערּפ רעזדנוא ןוא ,קורדנייא ןקרַאטש א טכַאמ ,עטערּפ

 .ןלַאפעג רעייז ןליפ ךיז ייב ןומ

 ,ןטנַאנעטיײל ענייז טָאה רע .טינ זָאלפליה ץנַאג טלעווזור זיא ןגעווטסעדנופ

 רעטְלַא רעזדנוא סיורַא טמוק .עינַאוַאמעד ןופ הכָאלמ יד ךיוא ןעייטשרַאפ סָאװ

 ֹוצ ןוא ׁשַא וצ . ..ןנָאגַאמעד עיינ יד טכַאמ ןוא ,ןָאסנאשזד לַארענעג רעטנַאקַאב

 יד חהאנה םיא טוט סע ,טלכיימש ,גנוטייצ יד טלייצרעד ,טלעווזור ןוא ,עטָאלב
 ,דנַאל א ןיא ךָאד רימ ןבעל :גנַאל טינ טרעיודעג טייקנדירפוצ ןייז רעבָא ,השעמ

 ןרעוו טכַאמעג םוטש טינ ןָאק רענייק ואוו ןוא ,עדער עיירפ ָאד ךָאנ זיא סע אוו

 ןוא ,טרָאװ סָאד טָאה גָאנַאמעד ןייא רָאנ ואוו ,ןרוטַאטקיד רעטנוא זיא .סָאד יו

 -ַאמעד ַא ןיא סָאד .ןיִלנָאק חלג רעד עדער עקידרעייפ א טימ סיורַא טמוק סע

 סָאװ ,ןניוא יד טימ ןצָאלג ןָאק רע סָאװ ץוחַא .טייטש קוסּפ ןיא רָאנ יו ,גָאנ

 גנוצ ַא עקַאט רע טָאה ,ףושיכ רעתמא ןַא יו ,ךס ַא ףיוא ןיוש טקריוו ןייֵלַא סָאד

 רָאנ טימ רע טייטשרַאפ וצרעד ןוא ,ןרָאװעג טגָאזעג רענדער ערעזדנוא עֶּלַא ףיוא

 -דנוא ןופ סעיצקַא יד ןוא ,ןתמא עכעלטע ןנָאזוצסיױרַא קיטש עשיגָאנַאמעד ךס ַא

 | .ןעקניז וצ ןָא רעדיוו ןבייה טנעדיזערּפ רעז

 א רָאנ טָאה חלנ רעד טָא זַא ,טכַא ןיא ןרעוו ןעמונעג ףרַאד סע םערָאװ

 ןעמעוו וצ ,ןענַאילימ יד ףיוא גנוקריוו ןייז זַא ,טדער עמ .גנוקריוו עקידלַאװעג

 .טלעווזור ַא ןופ םולפנייא רעד יו רענעלק טינ זיא ָאידַאר ןייז ךרוד טדער רע
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 עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןגעק ,סעינַאּפמָאק עשירעביור יד ןגעק ךיוא טרעייפ רע ןוא

 ַא ןענעכערסיוא -- ןַאגרָאמ יוג ןייא וצ ,ייברעד טינ טסעגרַאפ ןוא ,ןריקנַאב

 רע טָאה סָאװ ,ןטלעווזור עקַאט טנַָאמרעד ןוא ,ןריקנַאב עשידיי ןזיולב ןופ ?טעצ

 ןוא ?לּפמעט ןופ רעביור עלַאנַאיצַאנרעטניא יד טא ןבײרטוצסױרַא ידכ ןָאטעג

 סלַא טלעװזור ןגעק ןעמוקוצסיורַא טינ גונעג ערטיכ חלנ רעד טָא זיא וצרעד

 -רַאפ חלג רעד .גנַאל רָאטַאנעק ,רערעגילק קינייוו רעד טוט סָאד יו ,רעטעררַאפ

 -טעג יד ןפרַאװאוצּפָארַא טייצ יד ןעמוקעג טינ לייוורעד ךָאנ זיא סע זַא ,טייטש

 רעד םיא ןיא ךָאנ טביילג לייוורעד זַא ,סייוו רע ,סיפ ענעמייל ענַײז טימ עקש
 ץֶלֲא רעבָא רע טריקַאטַא ,ןטנעמילּפמָאק עטסוּפ ןטלעווזור קידנכַאמ ןוא .םלוע

 טימ ,ןטַאנגַאמ עסיורג יד ןוא רעבעג-הצע ענייז ,ןטנַאנעטייל ענייז רעקרַאטש

 .ןַאמסטפעשענ םענדיב םעד ןָא טינ טפעגרַאפ רע ךיוא ,ךיז טרבח רע עכלעוו

 רעטכעלש ןיא ,ךעבענ ,ןיא רָאנ ,"רשיו רשכ , זיא ןיילַא טלעווזור ,ןכ-לע

 ןופ ןעלסײרטּפִא ךיז ךָאד רע זומ ;ןפלעה ךיז טלעווזור ךָאד זומ ָאט ,עינַאּפמָאק

 ַא רַאפ טנעדיזערּפ ןרעוו וצ ןרעטש קרַאטש רָאנ םיא ןָאק סָאװ ,הרבח רעד טָא

 סטלעוזור רַאפ ננורעלקרעד עטושּפ ץנַאג יד ןיא סָאד טָא ןוא ,ןימרעט ןטייווצ

 -טָאק גנידלאה יטיליטוי, יד ןנעק ןצילב ןוא ןרענוד טימ לופ ,שזדעסעמ ןטסיינ

 ."סעינַאּפ

 םעד ןכַאמ טנָאקעג רעטכייל ץלא טָאה רע ,ןרזחרעביא ַאד ריִמָאל ןוא

 טינ טעוװ גַאלשרָאפ ןייז זַא ,טסייוו רע לייוו ,םענייז ןרָאצמירג םעד ןופ לעטשנָא

 -כעלפרעביוא ןעוועג ןענייז טייצ עסיוועג ַא ,תמא .םערגנַאק םעד ןיא ןייגכרוד

 ןעגנונָאזנָא עריא ןעמענוצוצ טָאטשנַא גנוריגער רעזדנוא זַא ,םינמיס עכעל

 ןעמ .טירטסלָאו רעקיטכעמלַא רעד וצ ןלעפַאב עריא רָאנ טינ ,טירטסלָאװ ןופ

 -ניא טשרמולכ ףרַאד סָאװ ,ץעזענ-סננורעכיז ןסיוועג א ףיוא ןזיוועגנָא טָאה

 טינ ןתמא רעד ןיא ןיא סָאװ רעבָא ,ןטיטעּפַא-טירטסלָאו עשיפלעוו יד ןעמיוצ

 עסיורג יד ,טירטסלָאװ זַא ,טציא רָאלק ןיא סע רעבָא ,קישיילפ טינ ןוא קיכלימ

 ,טַאנעס ןרעביא ,סערגנָאק ןרעביא ןירעשרעה יד ץלַא ךָאנ זיא עדנַאב-רעביור

 -עזדנוא טנַאה ןיא טמענ .גנוריגער רעצנַאג רעזדנוא רעביא ןוא ןטלעווזור רעביא

 -שטנעה ענעדייז טימ ןטלעווזור ץלַא ךָאנ טלדנַאהַאב עמ שטָאכ ןוא ,עסערּפ ערעייט

 -מָאק גנידלַאה, יד ךַאז ערעייט א רַאפ סָאװ ,ןהנעט ןייא ןיא ןעמ טלַאה ,סעק

 רעבָא ,ןרעסעכסיוא ייז ןעמ ןָאק ,ןרעלעפ ָאד ןענייז סע ,תמא .,ןענייז ?סעינַאּפ

 ןופ המשנ עמַאס יד ןזיא סָאו ,עיצוטיטסניא ַאזַא ןעמענ ֹוצ סע ךיז טקיש יוװ

 -רַאפ יד ןיא ןענעייל ריא טנעק סָאד ? ןטכינרַאפ ןצנַאג ןיא ןוא םזילַאטיּפָאק

 עכלעוו טימ ,ווירב יד ןיא ןוא ןעלקיטרַאטיײל יד ןיא ,ןעלקיטרַא עקיטייז ענעדייש

 ,דלַאב .טציילפרַאפ ךעלבעטשכוב זיא עקירעמַא ץנַאג רָאנ ןָאטגנישַאװ רָאנ טינ

 ײלדעלַא ןוא ,םימותי ןוא תונמלא יד ןופ תוללי ײלרעלַא ןרעה טעװ ריא ןוא

 יד טא ןיא ןטנעס עטצעל ערעייז טניילעגנירַא ןבָאה סָאװ ,עטלַא ןוא עקנַארק

 סעינַאּפמָאק יד טָא ןעוו ,ןטנעס ערעייז ןופ ןרעוו טעוװ סָאװ ןוא ,סעינַאּפמַאק

 | ? ןרעו טרעטשעצ הלילח ןלעוז



 03 {װ פי ר ש

 ק'רדנייא ןקרַאטש רָאנ ַא ןכַאמ וצ ןלעפרַאפ טינ סיוועג טעוו סָאד ןוא

 ,רעריטסעוװוניא עמערָא יד ֹוצ תונמחר טימ לופ ןיא סָאװ ,םלוע רעזדנוא ףיוא

 םימותי יד טָא זַא ,ןרעפטנע וצ טומ ןקיטיינ םעד ןנָאה טינ טעוװ טלעווזור ןוא

 -סיױדַא ןופ קנַאדעג םעד טימ ןענעגעזעג ךיז טנעמענ גנַאל ןיוש ןבָאה תונמלא ןוא

 טינ ןטלַאה טעינַאּפמָאק יד ןופ ןרָאטקעריד יד .,סעינַאּפמָאק יד ןופ סָאװטע ןגירק

 ,,,םנשָארג ןגעוװו רָאנ ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,וליפא ךיז ןלייט ןופ

 סָאד ץוחא ןביילב טינרָאנ טעוו שזדעסעמ ןקידרעייפ ןצנַאג םעד ןופ ,ָאי

 .?םזילַאיצָאס-טַאטש , טרָאװ םוצ ץאזננעק ןיא ?םזילַאיצַאס רעטַאווירּפ , טרָאװ

 טימ ןענַאטשרַאפנייא טינ קרַאטש ךיז ןרעלקרעד ךיא ןומ םעד ןיא עקַאט רעבָא
 סח טעװ םזילַאיצַאס רעטַאוװירּפ רעד ביוא ןזַא ,טניימ רע ,טנעדיזערּפ רעזדנוא

 סָאװ ,םזילַאיצַאסטַאטש רעד ןעמוק טלָאמעד ןומ ,ןרעוו טעטכינרַאפ טינ הלילחו

 ,םזילאיצַאס טאװירפ רעד יוװ ,הרצ ערענעלק ןייק טינרָאג גנוניימ ןייז טיול זיא

 ןַא ָאד ןיא סע ןַא ,ןיימ ךיא רעבָא .ןענַאטשרַאפנייא םיא טימ ןיב ךיא סָאװ ןיא
 טושּפ ןוא טסָארּפ ןעמוק לָאז םזילַאיצַאס ןטַאוװירּפ םעד טָאטשנַא :הרירב רעדנַא

 א יו ,םזילַאיצָאס-טַאטש רעד יו ךַאז ערעדנַא ןַא רָאנ זיא סָאד סָאװ םזילַאיצַאס

 ףיוא ,דנַאלסור ןיא ,לשמל ,סע טעז עמ יוװ רעדָא רָאפ סע ךיז טלעטש טלעווזור

 ןָאק ?"םזילַאיצָאס-טַאטש רעדָא םזילַאיצַאס-טַאוירּפ רעדָא , ,ןכל ,ענַארפ רעד

 ןצנַאג ןיא ןשטנעמ םעד ןכַאמ עדייב ,טינ ןגיוט עדייב :רעפטנע ןייא ןיולב ןייז

 טינוָאג םיא ןָאק ןוא ,םיא רעביא זיא סָאװ ,טכַאמ ַא ןופ קיננעהּפָא ןוא זָאלפליה

 .ןבעל ןייז ןיא קיגנעהּפָאמוא ןוא יירפ ןרעוו וצ ןשטניוו

 ןענייז ערעדנַא ךס א ךָאנ ןוא טלעווזור ןכלעוו וצ ,רעפטנע רעקיצנייא רעד

 ענייק ןָא םזילַאיצַאפ טראקס רעטירד ַא ָאד זיא סע :רעד טָא זיא ןעמוקעג טינ ךָאנ

 ערעדנַא ןייק טינ טגנַאלרַאפ סָאװ ,םזילַאיצַאס טושּפ ןוא טסָארּפ ,ןוויטקעידַא

 -ַאֹּפ עכעלנעמ עטסכעה יד ןוא טייהכיילג עשימָאנָאקע עקידנעטשלופ יו ךַאז
 .טייהיירפ עשיטיל



 טייקכעלקריו יװ עיזַאטנַאּפ רעמ

 (1936 ינוי -- "טפנוקוצ נ

 | .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא םזישַאפ ןוא רוטַאטקיד ןופ הנכס יד

 רַאפעג רעד ןגעוו דייר ליפ ןרילרַאפ וצ קירעביא ץינַאנ ,ךיז טכַאד ,זיא סע

 : .עקירעמַא ןיא רוטַאטקיד רעשיטסינומָאק ַא ןופ

 ,ץלַא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ןייֵלַא ןטסינומָאק יד דלַאביװ ,ןתמא רעד ןיא
 -עצנַאנ רעד ףיוא ארומ עזייב ַאזַא טגָאיעגנָא ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא טָאה סָאװ

 עגַאיצַאס יד ןכַאמ ןַא ,ןפָא ץנַאג טציא ןרעלקרעד ייז דלַאביװ ;עיזַאושזרוב-טלעוו

 עקיצנייא סָאד זַא ןוא ,טינ האפ רעקניל רעד ןיא וליפא ייז טגיל עיצולָאוװער

 וצ ןטסישַאפ יד ןזָאלרעד ֹוצ טינ רָאנ ןיא עקירעמַא ןיא ןפמעק ייז סָאװ רַאפ

 -עשיטסינומָאק רעד ןופ אפונ רַאטערקעס רעד דלַאביװ ;טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ

 ןליוו ןטסינומָאק יד זַא ,ננורעלקרעד רעד טימ סיױרַא טמוק עקירעמַא ןיא ײטרַאּפ

 ַא ףיוא ןרעו וצ טלייורעדסיוא טנעדיזערּפ רעזדנוא ןרעטש טינ ןפוא םושב

 ,ןרעװ טליצעג ףרַאד ןטסינומָאק יד ןופ טעברַא עצנַאג יד זַא ןוא ,ןימרעט ןטייווצ

  ,?סנעב ןפיוא ןּפַאכפױרַא טינ ,חלילח ,ךיז ןלָאז סטסריוה יד ןוא סרעוואוח יד זַא

 רעשיטסינומָאק ַא רַאפ רַאפעג ןיא סע רעכלעוו ןֹופ דייר יד ןייז רָאנ ןעק יו ָאט

 | ? עקירעמַא ןיא רוטַאטקיד

 רַאפ רעמ טינ ןיוש ךיז ןטלַאה ייז ,טינ ןייַלַא רָאג סע ןליוו ןטסינומָאק יד זַא

 ןיוש ןענייז ייז .טלעוו יד ןעװעטַאר ןענעק סָאװ ,עטלייוורעדסיוא עקיצנייא יד

 ןופ ףליה יד ןבָאה ןזומ ייז זַא וצ ןבינ ייז זַא ,ןשטנעמ ענייפ עכלעזַא ןרָאװעג

 טינ טשדע ןענייז סָאװ ,ןטסילַאיצַאס יד ןוֿפ רָאנ טינ ,ןעמעלַא ןופ ַאי ,ןעמעלַא

 עטפיוקרַאפ עטסקירעדינ יד ,רעטעררַאפ-רעטעברַא עטסגרע יד ןעוועג קירוצ גנַאל

 עשיטסינומָאק ערעייז ֹוצ ןקירדוצוצ טיירג ןענייז ייז רָאנ ,תומשנ עשיאייקאל

 .ןלעװ רָאנ ףרַאד רע ,יושזרוכ םעד וליפא ,רעגריבניילק םעד וליפא סמעזוב

 .?עיצַארָאבַאלָאק סַאלק , ןנעק םעראיל רעצנַאג רעד ןרָאװעג זיא ןסעגרַאפ

 -ַּפִא ןַא ןסָאלשעג ,רעטעברַא-ןענימ יד ןופ רעריפ רעד ,סיאול ,9 ןָאשזד טָאה טָא

 א ןוא ,ןפוא ןטסכעלדירפ םעד ףיוא אקווד ןוא ,ןטַאנגַאמ-ןטכַאש יד טימ ךַאמ

 .רעידפ םישדח עכעלטע טימ שטָאכ ,ןנייוש ןטסינומָאק ערעזדנוא ! רעדנואוו
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 -גסַאלק ןקילייה םעד ןופ טַאררַאפ ןייז רַאפ ןסירעג רעקיטש םיא ןופ ייז ןטלָאװ

 | .ףמַאק
 סםעקשטעג יד טרעטעמשעצ ךעלטנפע ןבָאה ןייֵלַא ןטסינומָאק יד ןעוו ,ןכל

 ץלַא ןוא ,טינקענ קיטברופרע ױזַא קירוצ גנַאל טינ טשרע ןבָאה ייז עכלעוו רַאפ

 רעמ טינ ןזיא סָאװ ,"םזינומָאק , ןעמָאנ רעד ןיולב זיא ןבילברַאפ ייז זיא סָאװ
 -ןמָאק ַא רַאפ ארומ ַא ןופ דייר יד רָאנ ןייז ןעק יו ָאט ,ץכעלָאש עטסוּפ ַא יוװ

 | ? רוטַאטקיד רעשיטסינ

 עטלַא עכעלטע ןוא טסריוה ןסיוועג ַא עקירעמַא ןיא ָאד ןבָאה רימ ,תמא

 רענַאקירעמַא רעד ןופ רעטכעט יד, ;:לוטיט םעד רעטנוא ןעּפישז עכלעוו ,רעבייוו

 םעד טנַאקַאב ןכַאמ ֹוצ תוחוכ עלַא טימ ךיז ןסייר עֶלַא ייז ןוא ,?עיצולָאװער

 םעד ףיוא ארומ ַא ןגָאינָא ייז ןליוו םיא טימ ןוא קירוצ ןעצ רָאי ַא ןופ םזינומַאק

 .רענַאקירעמַא םעד ,עלעגניי ןקידנקערש

 רימט יו רעבָא .תולוק ענעמונַאב טימ ייז ןעיירש --- ?! ךילע םזינומָאק ,

 רעדליּפעג רעצנַאנ רעייז .טסיזמוא ץנַאנ ךעבענ החרט רעייז זיא ,ךיז טכַאד

 יד רַאפ שטָאכ ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד ףיוא גנוקריוו עטסדנימ יד טינ טָאה

 עלעפייה רעייז ןזייוונָא ןענעק ייֵז ,הבוט עסיורג ַא אקווד סָאד זיא ןטסינומָאק

 ,היאר ַא .ארומ טרָאפ ייז רַאפ טסריוה טָאה ,םעֶלַא ףיוא קידנטכַא טינ זַא ,םידיסח

 .טכַאמ רע סָאװ ןדלַאװעג יד

 טנרָאז רע .הבוט עסיורג ַא ןטסינומָאק יד טסריוה טוט קידנסיוו טינ ,ָאי

 ןביילג ןכַאמ וצ שטנואוו ןייז ךייש סָאװ רעבָא .ןסענרַאפ טינ ייז לָאז ןעמ זַא

 אטינ ןיא ,עקירעמַא ןופ םיאנוש עכעלרעפענ ןענייז ןטסינומָאק יד זַא ,םלוע םעד

 .ןביילג םיא סע לָאז סָאװ עקירעמַא ןיא תעד-רב ןייק

 יזַא ךיז טגרָאז סָאו ,טישכת ןקיזָאד םעד טא ןָאק םלוע רענַאקירעמַא רעד

 {8 ,םייוו םלוע רענַאקירעמַא רעד ,סעיצוטיטסניא עיירפ עריא ןוא עקירעמַא רַאפ

 ענענייא ןייז קידנעטש ןוא דימת רע טניימ ,עקירעמַא ןופ טדער טסריוה ןעוו

 עֶלַא ןַא ,ןיא טקַאפ רעד .נָאנַאמעד םעד ןעק םלוע רענַאקירעמַא רעד ,ענעשעק

 ןופ ןבעל ןכעלטנפע םעד ןיא עלָאר ןיא סע עכלעוו ןליּפש וצ סעיציבמַא ענייז

 זַא ,םֹוג יֹזַא םיא ןעק םלוע רעד .ׁשַא ןיא ןטָאשעצ ןרָאװעג ןענייז עקירעמַא

 ױזַא טינרָאנ ןייז אקווד רענעלַאפַאב רעד זומ ,ןציסע ףיוא ןָא טְלַאפ רע ןעוו

 יו ןוא ְךֶא זַא ןיוש ןיא ןעלנילפ ענייז רעטנוא םענייא רע טמענ ןוא ,טכעלש

 .םענעי וצ

 ,ןאקיטַאװ ןופ עימומ יד ךיוא ןיירַא ןיוש ןכער ."דעבייוו עטלא , :ךיא גאז

 | .ןטסינומָאק יד ןנעק החכות ַא טימ סױרַא געט יד זיא סָאװ

 רעשיטפינומָאק ַא ןגעוו רעלק ןייק ןייז טינ ןעק ,טגָאזעג ןיוש ןבָאה רימ יו

 -ָאלפליה רעייז ,טײקכַאוװש רעייז ,וצ ןייֵלַא ןטסינומָאק יד ןביג סָאד ?ייוו ,רַאפעג

 -ָאמַא ערעייז עלַא ןופ ךיז ןגָאזּפָא רעייז טימ טקיטעטשאב ןיילַא ייז ןבָאה טייקיז

 עיינ א םעּפע ןדנירג וצ שטנואוו ןסיורג רעייז ןֹופ ןוא ?סנימאמ-ינא , עקיל

 טםינ טָאה ײטרַאּפ רעייז זַא ,וצ ןיוש ייז ןבינ ןיילַא טימרעד סָאװ .ײטרַאּפ עטירד

 ...עקירעמַא ןיא ןכיירגרעד וצ סעּפע סולפנייא ןייק
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 סעּפע ייז ןבָאה טייקיטעט רעייז ןופ ןרָאי יד ןיא זַא ,ןבענוצ ןעמ זומ ךָאד
 קיסיירד ןופ טײטשַאב ,ןגָאז ייז יו סָאװ ,ײטרַאּפ ַא ייז ןבָאה טרָאפ ,טכיירגרעד ָאי
 .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ לָאצ עסיורג ַא ָאד ייז ןבָאה טרָאפ ,רעדילגטימ טנזיוט
 וצ גולק טינ ןעוועג סע טלָאװ ךָאד רעבָא ,טנעיילעג ןרעוװ ייז קינייװ יו ןוא
 -נייא ןסיוועג ַא יז ןבָאה תֹוחומ עפייר טינ ץנַאג עסיוועג ףיוא זַא ,ןענעקייל
 -ומָאק רעד טָאה טייצ עסיוועג ַא זַא ,ןרעו טגָאזעג ךיוא ָאד ןיוש לָאז ,סולפ
 -יא ףיוא סולפנייא ןסיוועג ַא טַאהעג דנַאלסור-טעװָאס ןיא גנואווש רעשיטסינ
 רעד ןיא ןענייז ױזַא .עיזַאושזרוב רענַאקירעמַא רעד ןופ ןשטנעמ עגנוי עקינ

 רעייז ןופ סָאוו ,סעקיוועשלָאב (ןָאלַאס)-רָאלרַאּפ ?פייה ַא ןעוועג טייצ רעטשרע

 -טנפע רעד ןופ לייט םעניילק ַא ףיוא קורדנייא ןסיוועג ַא טכַאמעג ייז ןבָאה םייז

 -רעמַא יד ךרוד טקירדענסיוא ךיז טָאה סָאד יווװ ,עקירעמַא ןיא גנוניימ רעכעל
 ."קילבוּפער-וינ, יד ןוא ?ןָאשיינ , יד יו ,ןטפירש עכעלטנכעוו רענַאק

 ַא יו ךַאז ַאזַא ָאד זיא ? םזישַאפ רעד ןזייוונַא ָאד ןָאק ,רעבָא ,סָאװ ףיוא

 ? עסערפ עשיטסישַאפ ַא רשפא ָאד ןיא ? עקירעמַא ןיא ײטרַאּפ עשיטסישַאפ
 ךיז לָאז סָאװ ,ץנענילעטניא דעד ןופ ,טנגוי רעזדנוא ןופ לייט רעכלעוו ַא ָאד זיא

 | ? םזישַאפ םוצ טרעקַאב ךעלטנפע ןבָאה

 ןייס אטינ :ךיינ רענעדײשטנַא ןַא ןרעװ ןבעגעג זומ ןנַארפ עלַא יד ףיוא

 רעכלעוו ןופ ןייז לָאז סָאװ עסערּפ עשיטסישַאפ ןייק ָאטינ ,ײטרַאּפ עשיטסישַאפ

 םעד ןבָאה לָאז סָאו עקידעמַא ןיא רענייק ָאטינ זיא סע ןוא טײטַאב זיא סע
 טעוו רע ןוא ,ןטסריוה טגערפ ,טסישַאפ ַא רַאפ ןרעלקרעד וצ ךיז ךעלטנפע טומ
 יד טנערפ ,םזישַאפ םעד טסַאה רע ןַא ,תואּפ ןֹוא דרָאב ןייז ייב ןרעווש ךייא

 ַאֹוַא ןופ ןעלסיײרטּפָא ךיז ןלעװ ייז ןוא ,"ניל יטרעביל , רעד ןֹופ רעריפ ןוא רעוט
 ץםיילג רע זַא ,ןגָאז ךייא טעוװ רע ןוא ,ןילגָאק חלג םייב ןָא טגערפ ,גנוטומוצ ןימ

 -אמע'ו ןַא ןוא ךעלרעּפילק עריא עֶלַא טימ ,עיצוטיטסנָאק רענַאקירעמַא רעד ןיא
 ,טָאג ןייז זיא עיטַארק

 ודנוא ןעשארטס ייז ןעוו ,ןטסינומָאק יד ןזייוונַא ןענעק עשז סָאװ ףיוא
 ? טסנעּפשענ ןשיטסישַאפ ןכעלקערש םעד טימ טָא

 ןזיװַאב ךיז טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ זַא ,טרעהעג אמתסמ טָאה ריא
 -טע ןיא טָאה סָאװ ,"ןעלק-ססולק-וק, ןעמָאנ םעד רעטנוא טּפַאשלעזעג טרָאפ ַא

 -לעוועג ריא ,תמא .םזישַאפ םעד וצ טייקכעלנע עסיוועג ַא טַאהעג םיטרּפ עכעל
 ןרָאבעג ַאד זיא יז דלַאביװ ךָאד ,ןטלַאהעגנָא גנַאל טיג טָאה עקירעמַא ןיא גנוקיט

 ,ייװַאב ַא סע ןיא ךָאד ,ליּפמ ַא רָאנ ןעוועג זיא יז זַא ,ןייז לָאז ןֹוא ,ןרָאװעג

 .רעטנוא ןופ םזישַאפ ןראפ ןזייווַאב ןכוז ןוא ןשטניוו סָאװ ,יד רַאפ טּפיוהרעביא
 ,םזישַאפ רַאפ ןדָאב רעטונג ַא ןייז ןָאק עקירעמַא זַא ,דרע רעד

 ןטפאשלעזעג עסיוועג ןַארַאפ טציא ךיוא עקירעמַא ןיא ןענייז םעד ץוחא

 ענעדיישרַאפ ןיא ךיז קידנעוטנָא .ןטסישַאפ יד ןוא סיצַאנ יד ךָאנ ןעמירק סָאוו
 רַאפ סָאװ ןוא ןענייז ייז ?םיוו .םזישַאפ ןיא ןייֵלַא ךיז קידנליּפש ןוא ,ךעלדמעה

 סייוו סָאד ,ןבעל ייז עכלעוו ןשיװצ ,ןשטנעמ יד ףיוא ןבָאה ייז סולפנייא זַא
 - סעּפע טינ טסייוו רענייק סָאװ רַאפרעד עקַאט רעבָא .טמיטשַאב טינ רענייק
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 ס?א ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןקערשרעד וצ ךעלנעמ זיא רעטכייל ץְלַא ,ייז ןגעוו םרעכ

 בעד טימ ןקערשוצּפָא טכייל ױזַא זיא סע ןעמעוו ןוא ,רעדניק עניילק יו רָאג

 | ,"עברָאט ןייז ןוא יונג,

 ענעפורעג ױזַא יד עקירעמַא ןיא סעטש עסיוועג ןיא ָאד ךיוא ןענייז סע

 -ַאפ רַאפ ןעמעננָא ןעק עמ סָאװ ,סענַאנילוכ רענַאקירעמַא יד ,סעטנַאלישזדיוו

 ןיא סעטנַאלישזדיװ יד םויח דע ןענייז סע ןוא ןעוועג ןענייז סָאד יו ,ןטסיש

 קיײרטסילַארענעג םעד ךָאנ טעוועשובעג ךעלדנעש ױזַא ןבָאה סָאװ ,עינרָאפילַאק

 טשרע ןבָאה סָאװ ,סעטנַאלישזדיוו יד ןענייז סָאד יו רעדָא ,ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןיא |

 ןסיוועג ַא ,עדירָאלפ ןיא רעריפ-קיירטס יד ןופ םענייא ןסימשרַאפ קירוצ גנַאל טינ

 -רַאפ יד לַאירעטַאמ-ןטסישַאפ םוצ ןענעכערוצ ןעמ געמ ךיוא .טיוט םוצ ,רעטסוש

 י .סרעגענ יד ןגעק רעדרעמישטניל ענעדייש

 -עג ַא ןברָאטשענ געט יד ןזיא טָא ,תמא רעדייל ,תמא ץֵלַא סיוועג זיא סָאד |

 -ורב ענייז טימ רע טָאה ;טעניבַאק סנַאסליװ ןיא רעטסינימ א ,רעמלַאּפ רעסיוו

 טימ ןכיילגרַאפ ךיז טנַאקעג ןלַאקידַאר ערעזדנוא עֶלַא ןגעק ןעגנוגלָאפרַאפ עלַאט

 | ,טניהטולב עטסגרע יד

 סָאװ ,גנָאל יאויה רָאטַאנעס ןטעדרָאמרעד םעד ףיוא ןָא ךיוא טזייוו עמ

 ןוא ,טַאטש ןצנַאג ןופ רָאטַאטקיד ןטקנערשַאבמוא םעד רַאֿפ טכַאמענ ךיז טָאה

 ַא ןעוועג ךעלניישראו טסכעה רע טלָאװ -- ןבעל םייב טכיילב רע ןעוו --- סָאװ

 ןרַאפ טָאדידנַאק:טנעדיזערּפ ףיוא טלעווזור טנעדיזערּפ וצ טנערוקנָאק רעקרַאטש

 ,ןימרעט ןטייווצ

 ךיוא ןָאק תאלוח רעשיטסישַאפ רעד טָא ןופ טייוו טינרָאג זיא עקירעמַא זַא
 -עג סטלעווזור ןופ רָאי רֶאַּפ עטשרע יד עקַאט ןמיס רעטונג ַא יװ ןרעוו ןזיוועגנָא

 טָאה טלעווזור סָאװ "ןזַאקוא , יד סיוועג ךָאד טקנעדעג ריא .ןייֿלַא גנוקיטלעוו

 ןָא ןרָאװעג טריפענסיוא דימו ףכית עקַאט ןענייז ןוא סערגנָאק םוצ ןבעגעגסורַא

 -רעביא דעטסדנימ רעד ןָא ןרעוו טגָאזעג ןָאק סע ,ןטַאבעד ןופ לעטשנָא ןַא וליפא
 טלעווזור זיא ,טפַאשטנעדיזערּפ ןייז ןופ רָאי רֶאּפ עטשרע יד ןיא זַא ,גנוביירמ

 טָאװ סע .טריטסעטָארּפ ןבָאה קינייו רָאנ ןוא ,רָאטַאטקיד רעתמא ןַא ןעוועג

 טָאה ךעלדנע סָאװ ,ןדירפוצ טסכעה ןעוועג ןיא עקירעמַא ץנַאנ ןַא ,ןעזעגסיוא

 ,ןַאמ ןקרַאטש םעד .ןַאמ ןקיטכיר םעד טקישענוצ ןוא טליּפשענֹוצ ריא לזמ סָאד

 ,קרַאטש יױזַא ךיִז טקיטיינ עקירעמַא ןעמעוו ןיא

 רָאו םיא ןוא (טכירעג-רעביוא) טרָאק םירּפוס רעד ןעמוקעג זיא דלַאב ,תמא

 -טנפע רעד ןופ לייט רעסיורג ַא רָאנ רעבָא ,לנילפ יד ןטינשעגרעטנוא קרַאטש

 .הלווע רעסיורג ַא רַאפ עקַאט גָאט ןקיטנייה ייב ךָאנ סע טלַאה גנוניימ רעכעל

 ןצנַאג רעייז טימ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק עסיורג ערעזדנוא זיולב

 רעייז ןופ ,טי-היירפ ןופ ןעמָאנ םעד ןיא אקווד ןוא ,ןטלעווזור ןפמעקַאב וצ חוכ

 סרָאטַאטקיד ןייז ןענעק סָאװ עקיצנייא יד ןענייז ייז זַא ,ןעניימ ייז ?ייוו ,טייהיײרפ

 יז לָאז טלעווזור זַא םינ ןוא ןיילַא טלעווזור טנעדיזערּפ םעד עקַאט ןריטקיד ןוא

 .ךוזרַאפ ןטסכַאװש םעד טכַאמענ רָאנ טָאה רע סָאוװ רַאפ ,ןריטקיד
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 ,סריטעקער ןוא רעטסננעג יד ףיוא ןזייוונָא ןעמ ןָאק ,רָאנ ליוו עמ זַא ןוא

 רעטונג ַא רָאנ יו ןעניד ןענעק סָאװ ןוא ,טשטנעבעג זיא עקירעמַא עכלעוו טימ

 -ויטקעטעד ערעזדנוא ןסענרַאפ טינ ךיוא ףרַאד עמ .םזישַאפ םעד רַאפ לַאירעטַאמ

 טינ ךיוא רָאט עמ .לַאירעטַאמ רעשיטסישַאפ רערעייט ַא ןענייז סָאװ ,ןרוטנענַא

 וצ קּלָאפ רענַאקירעמַא םעד ןופ לייט ןסיורג רָאנ ַא זיא סע טכייל יו ,ןסעגרַאפ

 -ניימעג ןוא ןטייקשירַאנ ײלרעלַא ףיוא קיאעפ ןייז לָאז רע זַא ,שירעטסיח ןכַאמ

 -ירטס ךס ַא רָאנ ןופ גנולדנַאהַאב רעכעלקערש רעד ןיא ךיז טנַאמרעד .ןטייק

 -ַאֹּפ רעד ןופ טייז רעד ןופ ייס ןוא םיטַאבעלַאב יד ןופ טייז רעד ןופ ייס ,סרעק

 -סנָאק יד ןוא ,ץנַאטסניא-סגנוריגער רעטסכעה עמַאס רעד ןֹופ ןוא טכירענ ,ייציל

 רעבעג-ץעזעג יד ןופ סיפ יד טימ ןרָאװעג ןטָארטעג זיא ץעזענ ןוא עיצוטיט
 .ןביילג סָאװ ,יד ףיוא ןבָאה ?לביארַאפ קרַאטש ןענעק טינ טעוװ ריא ןוא ,ןיילַא

 ייז ;עקירעמַא ןיא רוטַאטקיד רעשיטסישַאפ ַא רַאפ טייקכעלגעמ ַא ָאד ןיא סע זַא
 עקַאט ,ָאד ןיוש זיא םזישַאפ רעד זַא ,טכער ןופ ןטָאש ַא טימ ןוא ,ןהנעט ןענעק

 ןיא ןעװעג ץֹלַא ךָאנ ינומ םָאט ןעד טלָאװ ,טינ ןעוו םערָאװ .ָאד עקַאט ,ָאד

 ?ןרָאװעג טנערברַאפ יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס עקידלושמוא יד ןטלָאװ ? שינעננעמענ

 -ַארקירעש יד ןנעק ןטײקמַאזיורג עכעלקערש עלַא יד טא ןעמוקעגרָאפ ןטלָאװ

 ךופ ןמיס ַא ראג ןעװעג ןעד טְלָאװ ןוא ? םורד ןיא םרעגענ יד ןגעק ,סרעֿפ
 טימ טעטפיגרַאפ ןעוועג טינ טציא ןיוש טלָאו עקירעמַא ןעוו ,םזיטימעסיטנַא

 | .םס ןשיטסישַאפ םעד

 טימ ןעשַארטס ןייא ןיא ןטסינומָאק עשידיי ערעזדנוא ןטלַאה טּפיוהרעכיא

 שטָאכ ,ייז טימ תופתוש ןכַאמ טשינ ,הלילח ,ןלעוו רימ ביוא ,םזיטימעסיטנַא

 "רַאַפ רעייז ןופ טסייו עמ ןעוו טּפיוהרעביא ,ןפלעה זדנוא ןענעק ייֵז סָאװ טימ

 סייו ,קֶלָאּפ ןשידיי םעד ןיא טבילרַאפ ױזַא טינרָאנ ןענייז ייז זַא ;טײהנעגנַאג

 :טּפיוה ערעייז ןופ ענייא ןיא קָאד ,ןייז טינ לָאז סָאד יו רעבָא ,?מיח רעד רָאנ

 | | .ןיּפמַאק ןקיטציא םעד ןיא ןּפָאװ
 םזיטימעסיטנַא ןינע םעד וצ ןרעקקירוצ ךיז לע ךיא ביוא ,טינ סייוו ךיא = |

 זַא ,ןזייווַאב וצ ידכ ,ןָאט וצ גונעג ןבָאה לע ךיא .טעברַא רעקיטציא ןיימ ןיא

 -רעביא קרַאטש ,קרַאטש זיא עקירעמַא ןיא םזישַאפ םעד ןגעק יירשעג רעצנאנ רעד

 סָאװ ,השעמ עטנַאסערעטניא ןַא רעייז ןבעגרעביא ךיילג ָאד ריִמָאַל ָאט ,ןבירטעג

 תוכייש ןיא עיפַארגַאיבָאטיױא רעסיורג תמא ןייז ןיא טלייצרעד סנעפעטס ןֿפאקניל

 ,םזיטימעסיטנַא םוצ

 רעבירעד סע ךיא לע ,ךוב סָאד טנעמָאמ םעד ןיא ךיז ייב טינ בָאה ךיא

 :רעטרעוו ענעגייא עניימ ןיא ןבעגרעביא ןזומ

 רעטלַאהי-לעטָאה ןסיוועג ַא ייב טנערפעג לָאמ ןייא טָאה סנעפעטס ןלָאקניל

 ןייז ןיא ןזָאלוצניירַא טגָאזענּפָא ךיז טָאה רע סָאװ רַאפ ,טָאטש רעסיוועג ַא ןיא

 ןטלָאװ רעכיז .ןדיי עטסטנענימָארּפ עמַאס יד ןופ םענייא טסַאנ ַא יו לעטָאה

 .הנעט עטסדנימ יד ןבָאה טנַאקעג טינ טסעג עבעלטסירק ענייז

 .טנָאקעג טלָאװ סָאד ןעוו --- ,טרעפטנעעג רעטלַאה-לעטָאה רעד טָאה -- ,עיו -- ||

 / רעבָא .ןעגנַאגענכרוד ןיוש סע טלָאװ ,ןדיי ןטנענימָארּפ ןקיצנייא םעד ייב ןביילב
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 -נַא ךיז טימ טכַארבעג סיוועג טְלָאװ דיי רעטנענימָארּפ רעד סָאװ ןזיא הרצ יד

 -טסירק עניימ ןיוש ןטלָאװ טלָאמעד ןוא ,ןדיי עטנענימָארּפ עכלעזַא טינרָאג ,ערעד

 םעינ ןזָאלרַאפ דלַאב ןטלָאװ רָאנ ,תונעט רָאנ טינ רימ וצ טַאהעג טסענ עכעל

 | ,לעטָאה
 וטסלָאו -- ,טגעדפעג רעטייו ןסנעפעטס ןלָאקניל טָאה -- שער המ --

 --י .,ָאי -- .טוג ױזַא טקנוּפ ןלָאצַאב סָאװ ,טסענ עשידיי ץַאלּפ רעייז ףיוא טַאהעג

 יו ךיג ױזַא סָאװ ,רעבָא זיא הרצ יד --- טרעפטנעעג רעטלַאה-לעטָאה רעד טָאה

 עשידיי עניימ ךיוא ןטלָאװ ,ןגיױצעגסױרַא ךיז ןטלָאװ עניימ טסעג עכעלטסירק יד
 ןיהואו ,לעטָאה םעד ןיא ןעמוקוצניירַא טכוזעג ןוא ןגיוצענסױרַא ְךיִז טסעג

 -עג טְלָאװ ?עטָאה ןייס ןוא ,ןניוצעגניירַא ךיז ןבָאה טסעג עכעלטסירק עניימ

 ןכַאמ וצ "טפנוקוצ , רעד ןופ רענעייל יד רעביא זָאל ךיא .טסוּפ ןצנַאנ ןיא ןבילב

 עמאס םוצ ןייגרעביא לעוו ןוא הנעט רעװַאקישט רעד טָא ףיוא שוריּפ רעייז

 / .ןבירשעג טרעוװ לקיטרַא רעד ןכלעוו בילוצ ,ןינע
 עטכַארבעג ןביוא יד ןרענעלקרַאפ וצ גנַאלרַאפ ןטסדנימ םעד טינ בָאה ךיא

 ןיא רוטאטקיד רעשיטסישַאמ א ןופ טײקכעלנײשרַאו רעד רַאפ ןעמַאטּפמיס

 ,עיינ רעייז ןייק טינ ןעמַאטּפמיס עלַא יד טָא ןענייז ,סנטשרע ,רעבָא .עקירעמַא

 ייז ןבָאה ךָאד ןֹוא .זדנוא טימ ןעוועג קידנעטש רַארג ןסיורג ַא וצ זיב ןענייז ייז

 ַאי אקווד טציא סע ייז ןזומ סָאװ רַאפ ָאט ,םזישַאפ םוצ טריפעג טינ טציא זיב

 ײלרעלַא עקירעמַא ןיא גנוניישרעד עיינ ַא סעּפע סע ןענייז ? םזישַאפ םוצ ןריפ

 -ירבַאפ עשירעדנישטיוה ,ןרוטנעגַארויטקעטעד ,סדיטעקער ,ןטידנַאב ,רעטסגנעג

 זַאֹה ץנַאג ַא סע זיא ךיוא ? יצילַאּפ עשירעדרעמ ,רעטכיר עזָאלנסיוװעג ,ןטנַאק

 ןרָאװעג ןעמונעג טינ לָאמ ןייק ןיא עיצוטיטסנַאק רעזדנוא זַא ,ךַאז עטנַאק

 ףערטַאב ַא רַאפ סָאװ, :לטרעוו ןטנַאקַאב םֹוצ טריפענ טָאה סָאװ ,טסנרע-גנערטש

 ןיפ םעטיל ַאטורב יד זיא ךיוא ."רעדידב עטוג ןשיווצ עיצוטיטסנַאק יד טָאה

 יצא יד טכיײלנרַאֿפ ,טרעקראפ ,טנַאקאבמוא סָאװטע טינרָאנ ייצילַאּפ רעזדנוא

 -לדייא עי עקיטציא יד זַא ,ןגָאז ןעפ געמ ,רעקילָאמַא רעד טימ ייציִלַאּפ עקיט

 ןרַאפ לָאירעטַאס רעטוג רָאנ ַא יאדווא ןענייז ןטנַאלעשזדיװ יד שטָאכ ןוא .טייֵל

 ןבָאה ךָאד ףרַאד עמ רעבָא ;רעדרעמשטניל יד ךיוא ןענייז ױזַא ןוא ,םזישַאפ

 רָאג ַא ןופ ןענייז ןעיירעדרעמשטניפ עֶלַא יד טָא ןוא עדנַאכ יד טָא זַא ,ןעניז ןיא

 קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןוא טרעדנוה רעביא ןופ קלאפ ַא ןיא ףערטַאב ןּפַאנק

 | .ןָאילימ
 רעטסערג רעד ןופ ןרעוו ןטסישַאפ עקיטפנוקוצ יד טָא ןזַא ,זיא טקַאפ רעד

 :רהפ עקיטכערטרעדינ ןוא עניימעג יו טכארַאֿפ קלאפ רעזדנוא ןֹופ טעטירָאיַאמ

 ערעייז טימ ןעמירַאב טינ ךיז ייז ןעיינ ,ןענייז תושפנ עקיזָאד יד יו ןיימעג .םינ

 ןיא רעסיימש יד טימ טציא לאמפ רעד ןיא סָאד יו ,טפָא ץנַאנ ןֹוא ,ןטאט עסיורג

 ןבָאה ייז יו ברַאה יוזַא טינ ,רעדייל ,שטָאכ ,טפָארטשַאב ייז ןרעוו ,עדירָאלפ

 ,טנידרַאֿפ סע

 ,דנַאלסור ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ סָאד זַא ,ריס ךיז טכַאד ,עז ךיא קילדעוו |

 ןיא ןריסַאּפ ,סלַאפנדעי ךינ ױזַא ,טינ טעװ ,דנַאלשטייד ןיא ןוא עילַאטיא ןיא



 יקסווָאגַאי .ט | פוס

 רעדנעל עטנַאמרעד סָאװ רָאנ עלַא יד ןיא ןענייז ןדנעטשמוא יד לייוו .עקירעמַא

 ןיא ןַא ,ןסעגרַאפ טינ רימָאל .עקירעמַא ןיא ןענייז ייז יו ,שרעדנַא ץנַאנ ןעוועג

 ןעו ,טלָאמעד טשרע ןקערש עריא עֶלַא טימ רוטַאטקיד .יד ןעמוקעג זיא דנַאלסור

 ןיא סָאװ ,קלָאפ ןשיסור ןרַָאפ ןָאטעגפױא קינייװ ץנַאנ ןבָאה ןוואורּפ ערעדנַא

 .-סַאלקלטימ יד טינ .טלפייוצרַאפ ױזַא ,טרעגנוהרַאפ ױזַא ,טנלע ױזַא ןעוועג

 ,גנוריגער-יקסנערעק יד טינ ;םזירַאצ םוצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,עיצולָאװער

 םעד םימ טריזיטַאּפמיס קינייװ ױזַא ןוא ןענַאטשרַאפ קינייו יױזַא טָאה סָאװ

 טפַאשרעה רעייז ןטלַאהנָא גנַאל טנעקעג ןבָאה ,רעטעברַא ןוא רעיױּפ ןשיסור

 טייז ןייא ןופ זיא סָאװ ,רוטַאטקיד יד ןעמוק טזומענ טָאה סע ,דנַאלסור ןיא

 רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,למיה ןופ לרעלעט סָאד ןנָאזוצוצ גונעג שיגָאגַאמעד ןעוועג

 .טסעטָארּפ ןדעי ןפוא ןטסכעלקערש םעד ףיוא ןקירדרעטנוא טייז

 רעד ןעמוקעג זיא סע רעּדייא .עקיבלעז סָאד ןעוועג זיא דנַאלשטייד ןיא

 טייקכעלגעמ ַא טַאהעג תוחוכ עוויסערגָארּפ ערעדנַא ןבָאה ,רעלטיה רעטסנָאמ

 ןָאטעג- טינדָאג ןיטולח? ןיא ,רעדייל ,רעבָא ,קלָאפ ןשטייד ןרָאפ ןָאט וצ סָאװטע

 יד ןופ סיפ יד טימ ןרָאװעג ןטָארטעג גנַאלנרָאי זיא קלאפ עשטייד סָאד .ןרָאװעג

 .ןרָאװעג ןדנושעג ןפוא ןטסקיטכערטרעדינ םעד היוא זיא ןוא עטריאילַא עכיירניז

 ,םזירעלטיה םעד ןופ סמערָא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז קלאפ עשטייד סָאד טָאה ראפרעד

 דָאס ןלַאנָאיצַאנ ַא טימ רעטעברַא יד ןרַאנרַאפ וצ ערטיכ גונעג ןעוֶועֶג זיא סָאװ

 טגָאזעגוצ םיא ךיוא םזירעלטיה רעד טָאה סָאלקלטימ םעד ךייש סָאװ ,םזילַאיצ

 ָאד ןענייז םע זַא ,ןשטייד יד ןליפ ןכַאמ וצ לייוורעד ידכ ןוא ,ןקילג יײלרעלַא

 ןצנַאג ןייז ןזָאלסיױא לייוורעד ןעק רע ןעמעוו ףיוא ,ערעכַאװש ןוא ערעגרע ךָאנ

 טָאה ,רעגיז ענייז םימ ןענעכערוצּפָא ךיז חכ גונעג ןבָאה טעוװ רע זיב ,ןרָאצ

 ..ןדיי יד טנַאה רעד רעטנוא ןענופעג רע

 טרעהעג טָאה עילַאטיא .שרעדנַא לסיב ַא ןעוועג ענַאל יד זיא עילַאטיא ןיא

 עריא ןופ םעדווירקעג קרַאטש טליפעג ךיז טָאה עילַאטיא ךיוא רעבָא ,דעניז יד וצ

 ןעוועג םירעיוּפ ןוא רעטעברַא יד ןופ טייקמערָא .יד זיא וצרעד .םיפתוש-חמחלמ

 ןכַאמ עקַאט טוװאורּפעג רעטעברַא עקיטרָאד יד ןבָאה ,עכעלביײרשַאבמוא ןַא

 וצ טגָאװעג טינ ןבָאה ןטסילַאיצַאס עשינעילַאטיא יד .עיצולָאװער ענענייא ןא

 ןוא סיקצָארט ןוא סנינעל יד טגַאװעג ָאי ןבָאה סָאד יו ,עיצולָאװער יד ןכַאמ

 ַא ןעװעג ןיא טַָאטלוזער רעד .ןעלטימ עכעלרעדיוש עבלעז יד ןדנעוװונָא עקַאט

 "רַא יד ןבָאה ןליוו ןטסעב רעייז טימ .עילַאטיא ץנַאג רעביא סָאַאכ רעכעלקערש

 רעקידנשרעה רעצנַאנ רעד ןוא גנורינער יד ,ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ רעטעב

 זיא טנעמַאמ םעד ןיא טָא ןוא ,גנולפייווצרַאפ ןיא ןעוועג זיא עילַאטיא ןיא סַאלק

 ,ןליוו םענרעזייא ןַא טימ שטנעמ רעד ,טגַאװעג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ןעמוקעג

 טָאה ןוא ,טייקניימעג ןוא טײקיזָאלנסיװעג ןייז יו ,רענעלק טינ ןעוועג זיא סָאװ

 ןשיסור םעד ןופ רוטַאקירַאק ַא זיא ןוא ןעוועג זיא סָאװ ,םזישַאפ םעד טריפעגנייא

 | | ,םזינומָאק

 ךָאנ ,לייוורעד ,דנַאל רעזדנוא ןיא רָאנ ןוא ץנַאנ ןלעפ ןדנעטשמוא עלַא יד

 -ָאוװשעג ,ןסַאג יד ןיא ןשטנעמ ןייק טינ ךיז ןרעגלַאװ ,עיסערּפעד ןופ רָאי סקעז יד



 פ13 ן}ט פי ר ש

 ןיא ,קירוצ רָאי סקעז טימ עגַאל יד ןעוועג זיא סע יו טכעלש ,רעגנוה ןופ ענעל

 ןרעדנעל עטנַאמרעדנביױא יד ןיא יו עטלפייווצרַאפ ַאזַא ןעוועג טינ לָאמ ןייק יז
 -רַאפ ןוא עטנלע עמַאס יד וצ טרילעּפַא םזישַאפ זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד לָאז ןוא
 ,עטלפייווצ

 םעד ךיז טכוד סע יו סָאװ ,ןרָאטקַאפ ייוצ ךָאנ ָאד ןענייז םעד ץוחא

 .עקירעמַא ןיא ךעלניישראװמוא ץנאג םזישַאפ טעד ןכַאמ ,תורוש יד ןופ רעביירש

 -עננייא עקרַאטש טימ דנַאל א טראפ ןיא עקירעמַא סָאװ ,סָאד סע ןיא סנטשרע

 עיטַארקַאמעד יד ,תמא ,עיטַארקַאמעד ןופ ןוא טייהיירפ ןופ סעיצידארט עטצרָאװ

 .ןרעלעפ יילרעלא טיס טעװעקיּפעגנָא ןיא יז .עקצאצ ַאזַא טינ ןיא ערעזדנוא

 ,דלעה רעד סע טגָאז יו .רוטַאטקיד עשיטָאּפסעד יו רעסעב ץלַא ןיא יז רעבָא

 -רַאֿפ ךָאנ ןָאק עמ ,'ןריסַאּפ טינ סע ןעק ָאד, :ךוב סריעלקניס ןיא ,סאמראד

 רעֹבָא ,עירָאלַאמ טנעיצַאּפ םעד קידנכעג ,סיליפיס ןלייהסיוא ןָאק עמ יװ ,ןייטש

 -אבמוא ןיא סָאד ,םיליפיס הלוח םעד קידנבעג ,עירָאלַאמ ןלייה לָאז עמ ןַא

 ,ךעלפיירג

 ןלָאז רימ סָאװו טימ ךַאז ןייק טינ ןיא עיטַארקַאמעד עקיטציא רעזדנוא ,ָאי

 ,םוישַאפ ףיֹוא עיטַארקַאמעד יד ןטייברַאפ וצ רעבָא ,ןטלַאה סיורנ ךיז ןענעק

 .םיליפיס טימ רעביפ ןכַאפנייא ןַא ןרירוק וצ יװ ,עקיבלעז סָאד עקַאט זיא סָאד

 עקירעמַא ןיא ָאד םזישַאפ םעד לייוורעד טכַאמ טָאװ ,רָאטקַאפ רעטייווצ רעד

 ךָאנ זיא גנונעווַאב-רעטעברַא רעזדנוא סָאװ ,סָאד זיא ךעלניישראוומוא ץנַאנ רַאפ

 -ֹנָא רעד רַאפ ןקערשרעד ךיז ןלָאז ןטסילַאטיּפַאק ערעזדנוא זַא ,ךַאװש וצ רָאג

 יד ןיא ןפרַאװניירא ןיוש ךיז ןזופ ראפרעד ןוא הכולמ רעטעברַא רעקידנעמוק

 ,טזישַאפ ןופ סמערָא

 ןענייז ייז יו ?ענש ױזַא ןטסילַאטיּפַאק ערעזדנוא יוװ ,ןעזענ ךָאד רימ ןבָאה

 ךיז ןבָאה ,קעירש רעטשרע רעייז ןופ טלָאהרעד ךיז ןוא ךיז וצ ?סיב ַא ןעמוקעג

 -זור יוו םערָאפ רענַאקירעמַא רעטפדלימ ןייז ןיא םזישַאפ םעד ןופ טלסיירטענּפָא

 .הבוט רענענייא רעייז רַאפ עקַאט ןוא טעװענַאלּפעג סע טָאה טלעוו

 סָאװ ,םינמיס ןופ ?טעצ ןשּפיח ַא ןבעגעגנָא ןבָאה רימ דלַאביװ טציא ןֹוא

 ,ךעלניישרַאו ןיא רוטַאטקיד עשיטסישַאפ יד זַא ,ןעקנעד םענייא ןכַאמ ןענעק

 יד ןופ רָאנ ,קירוצ ןֹרָאי ןוא ןרָאי ןופ טינ ןוא ןטקַאפ עכעלטע ןבענ ָאד רימָאל

 טימ ,טרָאװ ַא זיולב ןיא םזישַאפ ןַא ,רָאלק ץנַאנ ןבַאמ סָאװ ,געט רַאּפ עטצעל

 ,רעדניק זיולב ןקערש ןָאק עמ ןכלעוו

 ןיא רעטעברַא טנזיוט טרעדנוה סנטסקינייו ןבָאה יַאמ ןטשרע םעד 1

 רדנ א ןבענעגנ ךיז ןבָאה ןוא בוט-םוי ןסיורג םענעגייא רעייז טכַאמעג קרָאידוינ

 ןייק ןוא ןזדניפ ?ּפעט ַא רַאפ טייהיירפ עסיורגנ רעייז ןרעכַאשרַאפ וצ טינ לָאמ ןייק

 גנַאל ױזַא ןפמעק ןוא זיא סע ןעמעוו ןגעק נירק ןיא ךיז ןביירט ןזָאלרעד טינ לָאמ

 טיפָארּפ ןופ םעטסיס רעקיטציא רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ןריפסיוא ןלעו ייז זיב

 -ענ ןטלַאהענּפָא ןענייז סעיצַארטסנַאמעד-רעטעברַא עכלעזַא .עיצַאטַאָאלּפסקע ןוא

 ,עקירעמַא ןיא טעטש עטסערג עטסרעמ יד ןיא ןרָאװ
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 ַא ןטלַאהענּפָא קרָאי-װינ ןיא רעטעברַא יד ןבָאה רעטעּפש געט רָאֹּפ ַא ,2

 ןופ רעײטשרַאֿפ יד ואוו ,ןעדרַאנרעוװקס .ןָאסידעמ ןיא גנולמאזרַאפ עסיורנ

 רעטרעוו עטספרַאש יד ןיא ןבָאה ,רעטעכרַא ןענָאילימ ,ָאי ,רעטנזיוט רעטרעדנוה

 !קילנמוא עטסכעלקערש יד ןופ םענייא יוװ םישזער-רעלטיה ןצנַאנ םעד טמַאדרַאפ

 ייויצ דעזרנוא ןֹוא טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ ןוא טרפב דנַאלשטייד רַאפ

 טנעדיזערּפ רעד ,ןירג םאיליו ןעוועג זיא רענדער יד ןופ רענייא .ללכב עיצַאזיל

 ןופ עיצַארעדעפ רענַאקירעמַא) "רָאבייל ווִֶא ןשיירעדעפ ןַאקירעמַא , רעד ןופ

 ,(?טעברַא

 טייהיירפ רָאי טרעדנוח יירד יד טרעייפעג געט יד טָאה עסערּפ עצנַאג יד 3

 טרעדנוה יירד טיס :זיא עטסקיטכיוו סָאד ןוא ,דנַאלייא דואהר טַאטש םעד ןופ

 םרח ןיא טנײלעגנײרַא עינָאלָאק יעב סטעסושטַאסַאמ יד טָא טָאה קירוצ ראי

 -עג ןיא סָאװ ,סרעשזדָאר םָאיליוו רעקידיירּפ ןוא רעפמעק-סטייהיירפ םעד

 םרח םעד םישרוי עקיטציא יד סע ןבָאה ;דנַאלייא דואהר ןֹופ רעדנירג רעד ןעוו

 רעסעב ,סע ןעמ טגָאז יוװ ,רעבָא ,טעּפש וצ ?סיב ַא וליפא זיא סע .ןעמונענּפָארַא

 .טינ לָאמ ןייק יו ,רעטעּפש

 רעניואוונייא עקיטציא יד זַא ,רָאלק טכַאמ לאפ רעקיזָאד רעד ,סנקירעביא

 ,טייחיירפ ןופ הנתמ יד רעמ ?סיב ַא ןצעש עינָאלַָאק יעב סטעסושטַאסַאמ ןופ

 ,קירוצ רָאי טרעדנוה יירד טימ ןרעטלע ערעייז יו

 זהֹוי ר"מ (טרוָאק-םירּפוס) טכיררעביוא ןופ טּפיוה רעד זיא נעט יד 4

 ןייז טינ ןָאק סע זַא ,גנורעלקרעד רעטנַאסערעטניא ןַא רעייז טימ ןעמוקענסיורַא

 ןיא יװ .ץעועג םעד טפערטַאבנָא סָאװ ,ץלַא ןיא סערעכיז ןוא סעטסעפ סָאװטע

 רעד טקנוּפ ןיא קָאד סָאװ ,טייקנדישרַאפ-סגנונייפ א ןייז זומ ערעדנַא עלַא

 -ופ ןייא ,קנַאדעג ןייא ,גנוניימ ןייא רָאנ ןכלעוו ןיא ,םזישַאפ םעד ןופ ץאזננעק

 טימ ןרעו טפמעקַאב זופ ,ןנעק ןיא סָאװ ץֵלַא ןוא ,עקיטכיר יד ןייז זומ עינ

 | .טולב

 ר"מ (רָארֹוקָארּפ) ינריוטא טקירטסיד רעזדנוא יוװ רָאי ייווצ ןיוש .ס

 -וינ ןיא סעכלעזַא ןעוט ןטסינומַאק יד סָאװ ,ןכוזרעטנוא ןייא ןיא טלַאה שזדַאד

 טרעפטנערַאפ רע .ןענופעגסיוא טינרָאנ ךעבענ רע טָאה טציא זיב רעבָא ,קרָאי

 עסיוועג ןופ ןרָאװעג טרעטשעג ןענייז ןעגנוכוזרעטנוא ענייז סָאװ ,טימרעד ךיז

 -יירפ יד ןקירדרעטנוא וצ טוואורּפ רע זַא ,טקיד?ושַאב םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 .עסערּפ רעד ןופ טייה

 ןופ טפַאשרענגעק רעד רַאפ טײטַאב ןטסערג םעד ןֹופ סיוועג זיא סע ,6

 טָאה ַאידרַאװגַאל רָאיעמ סָאװ ,םזישַאפ טיס טקעמש סָאװ ,ץלַא וצ עקירעמַא

  וצ טגָאזענּפָא ךיז ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןֹופ סרָאיעמ יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא

 גנוקינייארַאפ רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןֹופ סערדננַאק ַא זיא ?ייטנָא ןַא ןעמענ

 -רעב ןיא ינוי ןט7 םעד ןרעוו ןטלַאהענּפָא ףרַאד סָאװ ,ןעננורינער עלַאקַאל ןופ

 ןטלַאה וצ סקָאדַארַאּפ ַא -- אידרַאװנַאלפ טרעלקרעד -- ןעוועג טכָאװ סע ,ןיפ
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 -טסכלעז עלַאקָאל ואוו ,דנַאל א ןיא גנוריגער רעלַאּפיצינומ ןנעוו ץנערעפנָאק ַא

 .טפַאשעגּפָא ןצנַאג ןיא ןיא גנורינער

 רענַאקירעמַא םעד ןופ ןוא עקירעמַא ןופ טסייג רעצנַאג רעד ןזַא ,רימ ןעעז

 "נעט יד .ןוייו טינ ךיז לָאז רע םערָאפ רעכלעוו ןיא ,םזישַאפ ןגעק ןיא קלָאפ

 ןוא גנורעטיירבסיוא רערעסערג ןוא רערעסערג ַא ץלַא רַאֿפ אקווד זיא ץנעד

 .עיטַארקַאמעד ןופ גנופיטרַאפ
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 ןיילא ךיז ןגעוו

 -- == -= טייהרעקידעבעל ןבָארגַאב טינ רעיש רעוו'כ

 (ייליבוי-רָאי ןעצ םוצ) רָאטקאדער ריא ןוא "ש"ַאפ , יד

 ןופ ןטסַאּפ ןיימ זָאלראפ ךיא סָאװ רַאַפ
 ייד שש ךיח חס חח חח /םייקיטכערעג , רעד ןופ רָאטסאדער

 (ייליבוי ןקירַאי 70 םוצ) ןיילַא ךיז ןגעוו
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 .טייהרעקידעבעל ןבָארנַאב טינ רעיש רעוו'כ

 "טיַאפ} ,יפזילַאיצַאס ןכעלטיײהיײרפ -שידײ ןפ ןרָאי עטשרע , ךוב ןופ

 .2) 18 ז"ז ,8

 -רעד ךיז ךיא ןומ ,עטכישעג-סנכעל ןיימ ןיא ןפָאלרַאפ ?סיב ַא ןיב ךיא

 ביילג ,טעוו סָאװ ,סעװַאקישט רָאג סָאװטע ןלייצרעד ןוא קירוצ ןרעקמוא ראפ

 םעד ןיא גנוריסַאּפ עטנַאסערעטניא ץנַאג ַא יו ןריסערעטניא רענעייל יד ,ךיא

 ןיימ ףיוא טכיל עסיוועג ַא ןפרַאװ טעװ סָאװ ןוא ,טייצ רענעי ןופ ןבעל ןשידיי

 עסיוועג ַא בָאה ךיא זַא ,ןבעל ןיימ ןופ ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא ןביולג ןטסעפ

 | .ןבעל ןיימ ןיא ןריפוצסיוא עיסימ

 -נייא עדליו ַא יװ רעמ טינ ןעוועג זיא סע זַא ,טציא ךיא סייוו יאדווא = |
 -ריוו עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה שינעדיירנייא עקיזָאד יד דָארג רעבָא ;שינעדייר
 רעד ָאד רעבָא ליוו ךיא .ןבעל ןקידרעטייוו ןיימ ןופ גנורימרָאפ רעד ףיוא גנוק

 עג ךיא סָאװ טינ זיא --- ןלייצרעד ךייא ָאד ייג ךיא סָאװ --- סָאד זַא ,ןרעלק
 ָאד ביג ךיא גנורַאפרעד רענענייא ןיימ ןופ סייוו ךיא קסָאװ ןוא ןיילַא קנעד
 -טימ ערעדנַא יד ןופ ןוא ןעמַאמ ןיימ ןופ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ זיולב רעביא

 .ההחּפשמ רעזדנוא ןופ רעדילנ

 ,ןרָאװעג קנַארק קרַאטש ןיב ךיא ןעוו ,טכַא רָאי א ןעוועג טְלַא ןיב ךיא

 ײלרעלַא רימ וצ טעּפעשטעגוצ ךיז ןַאד ןבָאה ןלייצרעד טנעלפ עמַאמ ןיימ טיול

 ,ןיטַאלרַאקס :ןרעוו ןלַאפַאכ רָאנ ןָאק דניק-שידיי ַא עכלעוו ןופ ,ןטיײהקנַארק

 ךיא סייוו ,ןעוועג יױזַא עקַאט זיא סָאד יצ ,א"א גנודניצנַא-ךרַאמ ,סעיסלואוונָאק

 הלוח ַא ןעװעג ןיב ךיא ,רוציקב ,ןלייצרעד עמַאמ ןיימ טנעלפ ױזַא רַאנ ;טינ
 עֶלַא יד טֶא ןבעלרעביא לָאז ךיא זַא ,טנכערעג טינ ןיוש טָאה רענייק ןוא ,ןכוסמ !

 .ןטײהקנַארק

 יד טליפרעד בָאה ךיא ןעוו ,ירפ רעד ןיא תועובש-ברע ןעוועג ןיא סע

 טינ לָאז ךיא ידכ ןיא ..ןברָאטשעג ןוא ןעמונענ --- ןעגנוטרַאװרעד עטסנדע

 -עג לענש ןעמ טָאה ,בוטש ןיא בוט-םוי רעביא רעטיוט ַא ןניל ןביילב ןפרַאד

 ףיוא טעב ןופ ןעמונענּפָארַא ךימ ןעמ טָאה לייוורעד ,אשידק-חרבח ןסיוו טזָאל
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 ףיֹוא טרַאװעג תוללי עסיורג ןשיווצ טָאה ןעמ ןוא ,זיא נהנמ רעד יו ,דרע רעד

 | | - .רעבערנַאב-הרבח רעד
 ,טַאילַאּפ 6 ,יקסווארבוד רָאטקָאד ןעמוקענניירַא ןיא ןענירד ןטימ ןיא

 .טעּפישזעג בָאה ךיא ןעוו טקישעג טָאה ןעמ ןעמעוו ךָאנ
 ךיא שטָאכ  ןלייצרעד עמַאמ יר טנעלפ יױזַא --- ?טלוּפמיא , רעטשרע ןייז

 ןיא -- רצוא-ךארפש ריא ןיא ןעוועג זיא "סלוּפמיא , טרָאװ סָאד זַא ,טינ ביילנ

 טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה רעבָא דלַאב .טייהרעליטש ןקורוצסיודַא ךיז ןעוועג

 וא עמאמ יד טסייװ ןענַאװ ןופ ןוא ,ןברָאטשעג ךיא ןיב ןעוו ;טנערפעג ןוא

 ןָאטעג טָאה יז זַא ,טרעלקרעד ןרערט טימ טָאה עמַאמ יד ? ןברָאטשעג ןיב ךיא

 א טגיילענוצ ,ןָאנ רעד רַאֿפ ןסירעג ךימ טָאה יז זַא :ןרעטנימוצּפָא ךימ ץלַא

 -עג טינרָאג טָאה סע רעבָא -- ךָאֹנ ךיא עּפישז רעמָאט --- זָאנ רעד ֹוצ רעדעפ

 .טיוט ןיב ךיא ,ןֿפלָאה
 ךימ ליוו רע שרעדנַא טינ ,טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה רעבָא יקסווָארבוד ר"ד

 רעד ףיוא ןנַײלפיורַא קידוצ ךיס לָאז ןעמ זַא ?יו רע ,שרעדנַא טינ ןוא ;ןעז

 רעבָא !ןלַאפנייא ןָאק קַאילֶאּפ ַא סָאװ .ןבָארגַאב טינ רע טזָאל -- טינ זַא .םעב

 -עד ףיוא טנײלענפױרַא קירוצ ךימ טָאה ןעמ .טזומעג ןעמ טָאה םיא ןגלָאפ

 טיוט ןעוועג ךיא ןיב ךעלרעּפניישַאב ,ןטכַארטַאב ךימ ןעמונעג טָאה רע ןֹוא ,טעכ

 טּפָאכ רע ,רעטנוא טינ ךיז טינ יקסווָארכֹוד רָאטקָאד רעבָא ;עטיוט עלַא יװ

: 

 -- ןלייצרעד עמַאמ ןיימ טנעלפ ,לרעסעמ ןיילק ַאזַא -- ?טעצנַאל , ַא סױרַא

 רעד וצ ךימ טזָאל -- רעכעל ייוצ ?טנעה טראדעגסיוא ןיימ ןיא טכַאמ ןוא

 ךיא ןוא ענד ַא ןיולב טרעיודעג םע !רעדנואוו רעכיא רעדנואוו !ַא ןֹוא .רעדָא

 -קָאד ןוא ,דעקרַאטש ץְלַא םעד ךָאנ ,ךאװש ץנַאג טשרעוצ :ןעמעטָא וצ ןָא בייה

 :ןוחצנ טימ טיוא טיירש יקסווָארכוד רָאט

 !"ןבעל גנַאפ ךָאנ טעוו ןוא ,טבעל ?גניי רעד ,

 ךיא זָאל סָאד ,בוטש ןיא ןָאטּפָא טוומעג טלָאמעד ךיז טָאה סע סָאװ

 -ןיא ןַא רַאפ סָאװ רעבָא ;רעזעל יד ןופ טפַארק-סגנולעטשרָאפ רעד וצ רעביא

 ,טלייצרעד רימ סָאד טָאה עמַאמ יד ןעוו ,רימ ףיוא טכַאמעג טָאה םָאד קורד

 ךיא םָאֹו ,רימ רַאֿפ ךעלכיק-תועובש עלעיצעּפס ןקאבעגסיוא טָאה יז ןעוו ןֹוא

 ךעלקריוו זיא סָאד ,ןדיי עלַא יו טייצ רעקיטכיר רעד ןיא ןסע טנַאקענ טינ בָאה

 .רעטרעוו ןיא ןבענוצרעכיא רימ רַאפ רעווש

 -עלַא ןופ זיא ,טייהרעקידעבעל ןרעוו ןבָארגַאב טינ ןיימ ,ןביילב-ןבעל ןיימ

 טכַארטַאב ןעמ טָאה ןיקסווָארבוד רָאטקָאד .סנ .ַא יװ ןרָאװעג טכַארטַאב ןעמ

 -- ןֿנָאז עמַאמ ןיימ טנעלפ -- "טסייו רעוו, .טָאנ ןופ חילש ןלעיצעּפס ַא יו

 ואוו םערָאװ .ןיקסווָארבוד רעטקָאד רַאפ טלעטשרַאפ ךַאלמ ַא ךיז טָאה רשפא ,
 ינייא יֹוזַא ךיז לָאז רעטקָאד רעשיאיוג ַא זַא ,ןרָאװעג טרעהעג סע זיא ןעוו ןוא

 ."םימשה ןמ סנ ַא זיא סע ,שרעדנַא טינ ?דניק-שידיי ַא ןֹופ ןבעל ןרַאפ ןלעטש

 חמאב רימ טָאה סע ,ןצרַאה ןצנַאג ןיימ טימ טביילגעג ריא בָאה ךיא ןוא

  ךאלמ א ןקישּפָארַא ,ןייז חירטמ ךיז טָאנ לָאז ןיילַא רימ בילוצ זַא ,טלביימשעג



 519 { 3 פי ר ש

 ןרעו ןבָארנַאב ןֹופ ,טיוט ןכעלקערש ַאוַא ןופ ןעװעטַאר ךיס ןֹוא ,?מיח ןופ

 .טייהרעקידעבעל
 יו אמתסמ ;טוט רע סָאװ רע סייוו אמתסמ ,ןָאטעג סע טָאה טָאג זַא ןוא

 .ךרע רעד ףיוא םיא רַאפ ןָאטּפיוא סעפיורג סעּפע לָאז ךיא זַא ,רע

 בָאה ךיא הדמתה ַא רַאפ סָאװ טיִמ ןלעטשרָאפ םיוק ךיז טנָאק ריא ןוא

 ,ןראװענ טנוזעג ןיב ךיא יװ םעד ךָאנ הרות עקילייה ןייז ןענרעל ןעמונעג ךיז

 "סיוא טינ ,דנַאנַא ךָאנ םישדח עכעלטע ןעוועג טלָאמעד ןינ ךיא םורפ יװ ןוא

 .הוצמ עקיצנייא ןייק קידנזַאל

 ךיז טָאה עמַאמ יד ?יפיוו ,רופיכ-םוי ןסידנעמוק םעד זַא ,קנעדענ ךיא

 טרַאּפשעננייא ךיז ְךָאד ךיא בָאה ,ןטע סעּפע לָאז ךיא ןַא ןטעבעג טינ רימ ייב

 י | .ןןעמעלַא טימ ךיילנוצ טסאפענ אקווד ןוא

 רעקיצנייא רעד ןעוועג סָאד ןיא ,תועט ןייק טינ ךַאס ךיא ביוא ,בנא

 ,..טייהרענעגנואווצעג-טינ טסַאּפעג בָאה ךיא סָאװ ,תינעת

 ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא וליפא זַא ,ןלָאהרעדיװ לָאמ א ךָאנ ָאד רעבָא רימָאל

 .רימ ףיוא גנוקריוו ריא ןבָאה וצ טלעפרַאפ טינ גנוריסַאּפ עקיזָאד טָאה
 ליב ַא טָאה עמַאמ עטוג ןיימ זַא, --- טכַארטעג ךיא בָאה -- "ךעלגעמ,

 םינמיס יד רעבָא ;קידעבעל טיוט ןופ ןרעוו ןיימ ןופ עטכישעג יד טצוּפרַאפ/

 ןוא --- ?ָאד גָאט ןקיטנייח זיב ךָאנ ןענייז םערָא ןיימ ןיא רעכעל ייווצ יד ןופ

 רעד ןיא ָאד טראפ ןיא תמא סעּפע ןַא ,ןביילג ןכַאמ טזומענ ךימ טָאה סָאד
 רערעטיב ןופ ןטנעמָאמ ןיא ,טפָא רָאנ ןוא ,עטכישעג רעכעלרעדנואוו רעצנַאג
 ךיא ןעוו ןוא ,ןבעל ןיימ ןיא ןעמוקעגרָאפ טּפָא רָאג ןענייז סָאװ ,גנולפייווצרַאפ
 ןפיוא ןעמוק דימת רימ טנעלפ ,טקידנעעג ןיוש ןיא גנידצלַא זַא טניימעג בָאה
 טימ ןרעװו טליפעגנָא טגעלפ ץראה ןיימ ןוא ,ערנענעל עקיזָאד יד טָא ןעניז
 .ףמַאקסנבעל ןרעטייו םוצ טומ ןשירפ ,םעייג



 (ייליבוי-רָאי ןעצ םוצ) רַאטקַאדער ריא ןוא "שיַאפ , יד

 ןבעל ןיא עבאנפיוא ריא .ננוטייצ עשיטסיכרַאנַא ןַא ןיא "ש"ַאפ , יד

 ןײלַא רָאטקַאדער רעד יו ױזַא ןוא ןעעדיא עשיטסיכרַאנַא ןרידנַאנַאּפָארּפ זיא

 ןיא דָארג ךָאד ןוא ןייז טינ ךַאז ערעטכייל ןייק ךָאד ןעק ,טסיכרַאנַא ןַא זיא

 ןייטשוצסיוא טַאהעג רָאטסַאדער ריא ןוא "ש"אפ, יד טָאה טכיזניה רעד טָא

 זַא רעבָא ,םזיכרַאנַא םעד קידיײרּפ :ןנָאז וצ טכייפ ןיא סע .תורצ עטנערבעג

 סָאװ ץֵלַא סָאד זיא :ןנַארפ עבדיַאה רָאנ ךיז ןלעטש ,טעברַא רעד וצ טמוק סע

 טרעו סע וליפא ביוא ןוא ?םזיכרַאנַא עקַאט םזיכרַאנַא ןעמָאנ ןרעטנוא טייג

 טא ןוא ? ןייז יוזַא זומ סע ןוא יניסמ הכלה סע זיא ,םזיכרַאנַא רַאפ ָאי טנכעררַאפ

 ןבָאה סָאװ ,יד טימ רָאנ ףמַאק ַא טרעקַאלּפעצ ךיז טָאה ןגַארפ רֶאֹּפ יד ןופ

 עשיטסיכרַאנַא ןַא ןיא .ש"ַאפ , יד ,סָאוו .דניירפ עטסייה עריא ןייז טלָאזעג

 טרעסַאװראפ יז ,םזיכרַאנַא םעד רָאנ ךָאד טכעוושרַאפ יז .ךעלרעכעל ?גנוטייצ

 | ."עטָאלב וצ ןוא שא וצ ןטסיכרַאנַא עתמא , יד טכַאמ יז ,םיא

 -סיוא תורצ רעמ ליפ ןענייז רָאטקַאדער ריא ןוא "ש"אפ , יד ,תונמאנב

 -יחשמ עריא עלַא ןוא גנורינער רעד ןֹופ יו ,"ןטסיכרַאנַא , יד ןופ ןענַאטשעג

 ךאָל ןיינ .ןטנעמוגרא עקידננַאלש ֹוצ ןעמוקעג לָאמ רֶאּפ ַא ןיוש ןוא סע .םית

 ןייא -ימ ןעמ טָאה ּפָאק ןטיוט ַא .טעשַארטסענ ךימ ןעמ טָאה טיוט ןטימ ,רעמ

 .םעװָאטַאק ןָא רָאנ ןוא ,טקישענוצ לָאמ

 ןוא "ש"אפ , רעד ףיוא גנוקריוו ַאזַא טַאהעג ,ךעלריטאנ ,טָאה סָאד רעבָא

 .ןייא ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא .סעקנַאב -- ןטיוט ַא ףיוא יוװ ,רָאקַאדער ריא ףיוא

 טלָאזעג טָאה גנוטייצ ?עשיטסיכרַאנַא תמא , ןַא טָאװ ,אקווד יד ןרידרַאבמָאב

 ,עלעּפעק ןרעביא ןטעלג

 ןופ ןָאפ רעד רעטנוא טלנעזעג טָאה סָאו ,ךס ַא ןיא ןפוא ַאזַא ףיוא

 ...גלָאפרעד טימ ןוא .ןרָאװעג טפמעקַאב שיגרענע "ש"אפ , רעד ןֹופ םזיכרַאנַא

 -רעד "ש"אפ , רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןיא ךיילג טָאה רָאטקַאדער רעד

 ףךעלקריוו ןיא םזיכרַאנַא רַאֿפ ןבענעגנפױרַא טרעוו סָאו ץִלַא טינ זַא טרעלק

 םיא ןענייז סָאװ ,יד ןנעק ןוא יד טימ טפמעקעג רע טָאה רעטיב .םזיכרַאנַא

 ןעננוזיירגרַאפ ערעייז עֶַלַא טימס ןטסיכרַאנַא ?לייו ,ןטסטנעָאנ םוצ ןעווענ

 ןפמעק ֹוצ טכייל זיא סע ןעוו ןוא ,ןסָאנעג ןענייז ןוא ,ןטסיכרַאנַא טרָאפ ןענייז

 םענענייא ןַא ןגעק ןפמעק ֹוצ השעמ ערעווש ַא רעבָא סע זיא ,ןדמערפ ַא ןנעק

 | .רעדורב

 "סייה רעד ,רעטסקרַאטש רעד ןעוועג זיא "ש"אפ , רעד ןופ ףמַאק רעד טָא

 .רעטסכעלצונ רעד ןוא רעטסרעטיב רעד ,רעט



 רָאטקַאדער ןופ ןטסָאּפ ןיימ זָאלרַאפ ךיא סָאװרַאפ
 "טייקיטכערעג, רעד ןופ

 ("טיײסיטכערעג, ,1925 יבעד רעט1ו1)

 -ניא , רעד טימ גנודניברַאפ ןיימ ךיא קידנע ?טייקיטכערעג , רעמונ םעד טימ
 ןיימ ךיוא טימרעד ןוא ."ןָאינוי סרעקריָאװ טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעט
 ,ןעננוטייצ עכעלטנכעוו יירד עריא ןופ רָאטקַאדער רעד יו טײקכעלטרַאװטנַארַאפ
 .?ַאיציטסושז , ןוא ?סיטסָאשזד , ,"טייקיטכערעג,

 ,"ֿפַאנָאשענרעטניא; רעד טימ גנודניברַאפ ןיימ ךיז טקידנע סע גָאז ךיא
 ,ןבעל ןוא בייל טימ .גנודניברַאפ עלעיציפָא יד טימרעד רָאנ ןיימ ךיא רעבָא
 לעװ ךיא ןוא ,?לַאנָאשענרעטניא , רעד טימ ךיא ביילב ,המשנ רעצנַאג ןיימ טימ
 ךיא יװ ,ןפוא ןטסקרַאטש ןוא ןטסעב םעד ףיוא ןעניד וצ ןרעהפיוא טינ ריא
 .ןענעק רָאנ לעװ

 רעסיורג רעד ןעּפ ןיימ טימ טנידעג בָאה ךיא סָאװ ,רָאי ןביז יד ןיא
 זַא ,ןסקָאװעננעמַאװצ קרַאטש ֹוצ ריא טימ ךיא ןיב ,עיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא
 ןיא טנײלעגניירַא בָאה ךיא .,ריא ןופ ןסיירּפָא ךיז ךינ ױזַא ןענעק לָאז ךיא
 ךיז לָאז ריא ןיא סערעטניא ןיימ זַא ,עשיזיפ ןוא עקיטסייג ,תוחוכ ליפֹוצ ריא
 סָאװ רַאפ ,ןכַאזרוא יד ןופ ענייא ןוא .עיצַאנגיזער רעלעיציפָא ןיימ טימ ןקידנע
 -עב ןענעק ריא לע ךיא זַא ,טכַארט ךיא סָאװ ,יד ןיא ,טרינגיזער בָאה ךיא
 .ריא טימ קידנביילב יו ,יז קידנזָאלרַאפ, יירפ רעד ףיוא ןעניד רעס

 -עד יד ןזָאלרַאפ ןקיטציא ןיימ ןשטייטסיוא ןלעו ךס ַא זַא סייו ךיא
 ןפלעהוצטימ ןוא ןריפוצנֶא רעטייו טײקטרעטַאמרַאפ ןופ ןכייצ ַא יו ,עיצקַאד
 -עברַא רעד ןיא םיתיחשמ יד טימ ?לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ ףמַאק ןסיורג םעד
 רעצנַאג רעד רַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ ןיולב טינ ןָא טריפ יז סָאװ ,גנוגעװַאב-רעט
 י | .גנוגעוַאב-רעטעברַא

 ,לבייב ןיא ךיז ןשטַאּפ ןגָאנַאמעד-"סטייהיירפ, עקיּפמול יד ןַא סיי ךיא
 ןופ ןבירטרַאפ ךימ סע ןבָאה ייז זַא ,םישדק ןאצ ערעייז ןסעומשנייא ןליוו ןוא
 זַא ,רָאנ ןעק ךיא יו ךעלקירדסיוא יֹױזַא ןרעלקרעד ָאד ךיא לי .ןטסָאּפ ןיימ
 .םירקש ןוא סנניל עניימעג ערעייז ןופ רענייא זיא סָאד
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 -ער רעד ןכילברַאפ רָאי רָאֹּפ עטצעל יד ןיב ךיא .טרעקרַאפ טקנוּפ זיא סע

 סולשַאב ןיימ .ייז בילוצ אקווד ןעננוטײצ-?לַאנָאשענרעטניא , יד ןופ רָאטקַאד

 רַאֿפ ןיב ךיא .רָאי עכעלטע טלַא ןיוש זיא ?לַאנָאשענרעטניא , יד ןזָאלרַאפ וצ

 :רעטניא; רעד ןפלעה ֹוצ קעװצ ןקיצנייא םעד טימס רעננעל ליפ ױזַא ןבילב

 -םיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשידקע ןוא ןענגנַאלש יד ןֹופ ןעיײרפַאב וצ ךיז ?לַאנָאשענ

 | ' .םעזוב ריא ןיא טעװעדַאהעג

 ןכָאװ עכעלטע טימ ןיוש .טקידנעעג ףמַאק רעד ןיא ,ךיא בייֵלְנ טציא

 ,טסיזמוא ןעוועג טינ ןיא ףמַאק ןיימ זַא ,ןעזעג ךיא בָאה ןשנעװנָאק רעד רַאֿפ
 פאק ןרעביא ןגָארקעג ןבָאה גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ רעכערב יד זַא ןוא

 -טפמאק עניימעג ערעייז עלַא ףיוא קידנקוק טיג ,טפַאשרעדילגטימ רעסיורג רעד ןֹופ

 -רעד טסעפ טפַאשרעדילגטימ עסיורג יד טָאה ,םעד בילוצ עקַאט רעדָא ,ןעלטימ

 .רעטעררַאפ ןֹופ טנעה יד ןיא לַאזקיש ריא ןבענרעביא טינ ?יוװ יז זַא ,טרעלק

 ,ןשנעוונָאק רעד וצ ןטַאנעלעד עריא ןופ טעטירָאיַאמס א טלייוורעדסיוא טָאה יז

 ,םָאד רָאנ ןוא ,סָאד ןוא ,ןעגנולדנַאה עקניל עניימעג יד ןגעק סיוכרוד זיא סָאװ

 ןעמענוצנא ?.לָאנָאשענרעטניא , רעד ..ןופ ןעננַאלרַאפ וצ ןניואווַאב ךימ טָאה

 וזַא רימ ןיא רעמ טינ ךיז יז טקיטיינ ,זיא ענַאל יד יו ,לייוו ,עיצַאנניזער ןיימ

 -קירוצ ךיז רָאי עכעלטע עטצעל יד רַאפ גנַאלרַאפ ןיימ זַא ,רעירפ יו קרַאטש

 .ןרעװ ןבעגעגכָאנ ןענעק טינ לָאז ?לָאנָאשענרעטניא , רעד ןופ ןעיצוצ

 ,ןסיו וצ טקיטכערַאב "טייקיטכערעג , רעד ןופ רענעייל יד ןענייז סיוועג

 יד ןוָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןיוש בָאה ךיא סָאוװ רַאפ

 ןייק ןַא ,ןגָאו ייז ןוא קיצרַאהנפָא ץנַאנ ייז טימ ןייז ךיא ליוװ ,"טייקיטכערעג,

 טנעמָאמ םעד ףיוא טינ ךיא ןעק רעפטנע ןקידנלעטשנדירפוצ ןרָאלק ץנַאג

 ךיז לע ךיא ןעוו ,רעטעּפש רשפא .עטכישענ עגנַאל וצ רָאנ ַא זיא סָאד .ןבעג

 -ענרעטניא רעד טימ רָאי ןביז עניימ ןופ עטכישעג יד ןביירש וצ ןביילקסיוא

 ןעמענוצרעביא ןגיױאווַאב ךימ ןבָאה סָאװ ,ןויטָאמטּפיוה יד ןופ ןוא ,לַאנָאש

 טָאװ ,גנוטייצ יד ןזָאלרַאפ ןוא ,ןבַאנסיוא עכעלטנכעוו עריא ןופ עיצקַאדער יד

 ךשמב ןטלַאהענפיוא ןוא טעװעדָאהעג ןוא טיובעג ימ ליפ ױזַא טימ בָאה ךיא

 רעסעב סע ךיא לעװ -- ?עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד ןיימ ךיא --- רָאי 21 ןופ

 | .ןרעלקרעד

 :ןרעװ ןבענעגנָא ךאזרוא:טנורג ןייא רָאנ לָאז ?ייוורעד

 רַאפ "טייקיטכערעג , יד ןכַאמ טנעקעג טינ ןכַאזרוא ךס ַא בילוצ בָאה ךיא

 -עננייא בָאה ךיא ןעוו ,ןייז לָאז יז ןעמונרַאפ ךיז בָאה ךיא סָאװ ,גנוטייצ רעד

 ריא ןיא ןגָאזסױרַא ךיז טנַאקעג טינ בָאה ךיא ,רָאטקַאדער ריא ןרעוו וצ טקיליוװ

 ,ןבעל ץנַאנ ןיימ ןָאט וצ ןעוועג טניואוועג סע ןיב ךיא יװ ,רָאלק ױזַא ,לופ ױזַא

 -סגנוניימ יד ןסירדרעטנוא טזומעג רָאנ טינ ןכַאזרוא ענעדיישרַאפ בילוצ בָאה ךיא

 .ןיימ ,ךימ טָאה "טייקיטכערעג ,, יד ,אפוג ךיז ןופ ךיוא רָאנ ,ערעדנַא ןופ טייהיירפ

 . .טלעטשעג ןדירפוצ ןצנַאג ןיא טינ לָאמ ןייק טסייג

 ןסיײרּפָא ךיז טנָאקעג ןוא תרירב יד קידנעטש טַאהעג ךיא בָאה ,ךעלריטַאנ

 רעכיזרַאפ ךיא ןוא ,טליפרעד סע כָאה ךיא יו ךיילנ לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ
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 -ַאב עלעירעטַאמ םוש ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק ןענייז סע זַא ,רענעייל עניימ

 ,זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא רָאנ .םעד ןופ ןטלַאהענּפָא ךימ ןבָאה סָאװ ,ןעננוטכארט

 -ערגַאב יד טימ ןענעגונַאב וצ ךיז טכילפ ןיימ סע זיא ןדנעטשמוא יד רעטנוא

 -רעטניא רעד ןופ ןסערעטניא יד זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא ,ןטייקכעלנעמ עטצענ

 יז ןליפענ עכעלנעזרעּפ עניימ ביפוצ לָאז ךיא זַא קיטכיוו וצ ןענייז לַאנָאשענ

 .חוכב ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,סטוג עלעסיב סָאד ריא ןעגנערב טינ ןוא ןזָאלרַאפ

 טכַארטַאב ךיא סָאװ ,ןטסינומָאק יד טימ ףמַאק רעד ןעמוקעגנָא זיא טלָאמעד

 -ניא רעד ןיא ןֹוא ללכב גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא הללק רעטסערג רעד רַאפ

 רעסעב ,רשפא ,לעװ ךיא זַא ,טלכיימשעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,טרפב ?לָאנָאשענרעט

 סעקינשוידניב עטיור יד טָא ןופ עקסַאמ יד ןסיירּפָארַא ןענעק ןיא סע רע יו

 "סעה רעצנַאנ רעייז ןיא טפַאשרעדילגטימ .רעזדנוא רַאּפ ייז ןלעטשסיױרַא ןוא

 ,טייקכעל

 ןיא ָאד ןענייז רשפא .תועט ַא טכַאמעג םעד ןיא ךיא כָאה רשפא סע ןזיא

 ךיא ןעוו .טעברַא רעד טָא רַאֿפ ,ךיא יו ,ערעקיאעפ ליפ טלעוו-רעביירש רעד

 ץַאלּפ ןיימ ןטָארטענּפָא ןגינעגרַאפ טימ סיוועג ךיא טלָאװ ,טנכערעג ױזַא טלָאװ

 געמ ךיא --- רעסיורג רעד רַאפ ןטסַאּפענוצ רעמ םעד וצ ,ןקיאעפ רעמ םעד וצ

 ןייס ןיא בָאה ךיא רעבָא .טעברַא רערַאבקנַאדמוא רעייז רעבָא ,רעקילייה --- ןנָאז

 "רַאפ ךיא ןיב .ןכלעזַא ןענופעג טינ ,טליוו ריא ביוא ,ןעיױרטרַאפ-טסבלעז ןסיורג

 וצ ,ףוס ַא ֹוצ ףמַאק םעד ןעננערב וצ ידכ ,"לַאנָאשענרעטניא , רעד טימ ןבילב

 ;?לַאנָאשענרעטניא , רעד רַאפ ףוס ןכיירניז ַא

 זיא גנושיוטנַא יד ןֹוא ןרָאװעג טשיוטנַא קרַאטש רעדיוו ךיא ןיב ָאד ןוא

 "ענ ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,יד ןופ ןעמוקענ זיא יז לייוו ,רערעטיב ךָאנ ןעוועג

 ךס ַא בָאה ךיא .רָאי ןביז עצנַאנ יד ייז טימ טפמעקעג ןוא טייז ייב טייז ןענַאטש

 ןהפ ערעדנַא זַא ,ןענופעג בָאה ךיא .ףמַאק םעד ןיא ךַאוװש וצ ןענופעג ייז ןופ

 םיאנוש עטסגרע יד טימ ןסימָארּפמָאק ײלרעלַא ןכַאמ וצ טניינעג ןעוועג ןענייז ייז

 ,ןדירפ רענעפורעג ױזַא רעד ןסָארדרַאפ ךעלקערש ךימ טָאה סע .ןאינוי רעד ןופ

 ,דצ םעד טימ ןסָאלשעג טָאה ?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד סָאװ

 יד יװ ,קנַאב-סגנוקידלושַאב רעד ףיוא ןרעו טצעזענ רָאג טפרַאדַאב טָאה סָאװ

 ,ןָאינוי רעד ןופ רעדנעש עטסניימעגנ ןוא עטסנרע

 ךיא .טנעדיזערּפ םעד ןופ ןוויטָאמ ענייר יד טסואוועג ,ךעלריטַאנ בָאה ךיא

 ןיא םיא סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ ,ןָאטעג סע טָאה רע זַא ,טסואוועג בָאה

 .שרעדנַא ךַאז יד ןעזעג בָאה ךיא רעבָא .ןָאינוי רעד בילוצ ,רעדיוװ וצ ןעוועג סע

 ןופ םיאנוש יד רע טיג ןדירפ םענעפורעג ױזַא םעד טימ זַא ,ןעזענ בָאה ךיא

 טינ ,ןכל ,טָאה רע ;ןטניזעג ןבָאה סָאװ ,ןלעבער ןופ שזיטסערּפ םעד ןָאינוי רעד

 -סיוא םעד רַאּפ טַאהעג ארומ בָאה ךיא ןוא טנעה ערעייז ןיא טליּפשעג קידנליוו

 ןטלַאהעגנָא "טייקיטכערעגנ, רעד ןיא ךיא בָאה רַאפרעד ,קיטילאּפ ַאזַא ןֹופ גנַאנ

 ןופ -- ?לַאנָאשענרעטניא , רעד ןֹופ עיניפ עטכערעג-עקיצנייא יד ןוא עטלַא יד

 .ףוס ןרעטיב םוצ זיב ףמַאק
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 טירש ןשלַאפ םעד ףיוא קידנקוק טינ ןַא ,ןעז וצ ךעלקילג ןיב ךיא ןוא

 ןעגנולעג טינ ךָאד סע ןיא ,ןדירפ ןכעלגעממוא ןַא ,ןשיטירקַאּפיה ַא ןסילש ןופ

 יד ."לַאנָאשענרעטניא, יד ןּפַאכרַאפ וצ עװקסָאמ ןופ ןטנעגַא עשיטסינומָאק יד

 .רעפמעקרָאפ עטסעב עריא ןופ טנעה עיירטעג יד ןיא טביילב ?לַאנָאשענרעטניא,

 ַא ,ףמַאק ןכעלרע ןַא טריפעג בָאה ךיא זַא ,טנייצרעביא ןיב ךיא ,ליפ ךיא ןוא

 ןכלעוו ןיא ורַּפִא םעד וצ טקיטכערַאבלופ ןיב ךיא זַא ןוא ףמַאק ןלעבָאנ םענייש

 ןרעקרַאטש ןיא ןייז לָאז סָאװ ,טעברַא רעד וצ ןֹוא ,קרַאטש ױזַא ךיז קיטיינ ךיא

 טָאה סע יװ ,ןעננובערטש ןוא ןעגנוניינ עלעודיווידניא עניימ טימ גנַאלקנייא

 -רעטניא , רעד טימ גנודניברַאפ עקידרעטייוו ןיימ ןוא טעברַא ןיימ ןייז טנַאקעג

 | ,?לַאנָאשענ
 רעמ טינ סולשַאב ןטסעפ ןיימ ןופ גנורעלקרעד עקילייוורעד יד זיא  סָאד

 .?טייקיטכערעג , רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןייז וצ

 בָאה ךיא זַא ,"טייקיטכערעג, רעד ןופ רענעייל יד ןרעכיזרַאפ ל?יוװ ךיא

 ?לַאנָאשענרעטניא , יד ןכַאמ ֹוצ ,ןעװעג ךעלנעמ רָאנ ןיא סָאװ ,ץלַא ןָאטעג

 ךיא ,ןבַאנּפיוא עסיורג עריא יבנל טסַאּפענוצ רעסעב ןוא רענעש ,רעקרַאטש

 עטטלופ יד ןסינעג טנָאקעג טלָאװ ךיא ןעוו ,ןָאט רעמ טנַאקעג רשפא טלָאװ

 סָאד ןיא ,סיוא טעז סע יו ,רעבָא .טייקיטעט ןופ דלעפ ןיימ ףיוא טייהיירפ

 בָאה ךיא ןַא ,ןפָאה רעבָא ליו ךיא ,ןריפוצכרוד טייקכעלנעממוא ןַא ןעוועג

 בָאה ךיא סָאװ ,םעד יו ,נעוו ןרעטיירב ַא רענלָאפכָאנ ןיימ רַאפ ןטָארטעגסיױא

 עיינ יד טימ ןצונַאב וצ ךיז ןקיסעלכַאנרַאפ טינ סיוועג טעװ רע זַא ןוא ,ןענופעג

 .ןטייקבכעלנעמ



 ןײלַא ךיז ןנעוו

 (1934 ,רעבמעטפעס רעט14 -- "עמיטש רעטעברט עיירפ;)

 קיטכיר םערָאװ ,שיאיײטרַאּפמוא ץנַאג ןייז וצ ןגָאזוצ טינ ךייא ןָאק ךיא ..

 -סנבעל ןיימ וצ ןוא רימ וצ םיחבש ערעייא ןיא עֶלַא ןעד ריא טייז ,טדערעג

 טברַאפענוצ טינ רימ וצ עביל רעייא טָאה ? שיאיײטרַאּפמוא ץנַאג ןעוועג טעברַא

 -ייז ,ריא ביוא ןוא ? רימ ןגעו ןבירשעג ןוא טגָאזעג טָאה ריא סָאװ ךס ַא רָאג

 טלָאז סָאװ רַאפ ,וויטקעיבָא טלַאק ױזַא ןבייפב טנָאקעג טינ טָאה ,ןשטנעמ עקיט

 טלַאה ,ןענעקייל ךייא ךיא לָאז סָאװ רַאפ ,םעד ץוחא ? רימ ןופ ןרעדָאפ סע ריא

 ןעד ךיא ןיב רעבָא ,טכערמוא טימ רשפא .ךיז ןופ קרַאטש ץנַאג עקַאט ךיא

 -נדײשַאב רעניילק ַאזַא טימ ןעקנַאשַאב ךימ טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,ךעלרעפטנערַאפ

 + ןגעלָאק עניימ ןופ עטסרעמ יד סיוא ױזַא ךיז ןענעכייצ סע רעכלעוו טימ ,טייק

 זיא רע ןעוו ,יִאטסלָאט .נ .ל ןופ רעטרעוו יד ןיא טציא ךיז ןָאמרעד ךיא

 דלַאב ןרָאװעג זיא רע ןעו ןוא יורפ רעטלַא ןייז ןוא םייה ןייז ןופ ןפָאלטנַא

 טלָאמעד רע לָאז ,טסייה סע יװ .עקטַאכ רעשיליוּפ ַא ץעגרע ןיא קנַארק ךעלקערש

 ןעד ךיא בָאה סָאװ ;םיא םורַא טערָאּפעג ךיז ןבָאה סָאװ עלַא וצ טגָאזעג ןבָאה

 | ? ןַאמ ןטלַא ןֵא ,רימ םורַא ךיז טיירד ריא סָאװ ,ןָאטענ סנױזַא

 ןיא ןרירוקנָאק טינ רימ טימ ןעק רענייק שטָאכ זַא ,תמא םעד ןגָאז זומ ךיא

 ךָאה ,יִאטסלָאט וועל ןואנ ןוא רעלטסניק ןסיורג םוצ גנורעדנואווַאב ןוא גנוטכַא

 ךיא .טניימעג עקַאט סע טָאה יִאטסלָאט זַא ,רעכיז טינרָאג ךיז ייב ךיא ןיב

 ןיא יִאטסלָאט זַא ,עטכישענ-סנבעל רעצנַאג ןייז ןופ קידנלייטרוא ,טינ ביילג

 ךיא ןומ ,טניימעג עקַאט סע טָאה רע ביוא רעבָא ;ונע ַאזַא ןעוועג תמאב עקַאט

 וצ הזעה יד בָאה ךיא .ןדײשַאב ױזַא טינרָאנ ךיא ןיב רימ ךייש סָאװ זַא ,ןגָאז

 ַאזַא ןעמענ סָאװ ,רעטנזיוט ערעייז ןיא דניירפ ערעדנַא עֶלַא ןוא ריא זַא ,ןביילג

 -סטרובעג ןטסקיצעביז ןיימ ןופ גנורעייפ רעד ןיא סערעטניא ןסיורג ןוא ןקידעבעל

 טלמוט ריא סָאװ ,ךַאז עליואוו רעייז ַא טוט ריא ןוא טכעדעג ץנַאג טייז ,גָאט

 .ןטלַא םעד םורַא ךיז

 .ןטלעז רעייז ןעייל ךיא סָאװ ,ננוטייצ א ףיוא ןלַאפעג ןיא ניוא ןיימ , , ,

 .טָאדקענַא ןטנַאסערעטניא רעייז ןקידננלָאפ טנעיילעגרעביא ךיא בָאה טרָאד ןוא
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 טָאדקענַא םעד ןבעגרעביא טינ ןָאק ךיא סָאװ ,ןקידלושטנַא רענעייל יד טעב ךיא

 רעבָא ,גנוטייצ יד טנַאה רעד ייב טינ בָאה ךיא .רעביירש םעד ןופ רעטרעוו יד ןיא

 ?וזַא רעפענמוא זיא טלַאהניא רעד

 םענייש ןייא טָאה (ןפַארגָאטַאמַאניק) סיוואומ יד רַאפ רעביירש רעסיוועג ַא

 םיִפֶא ןיא ןעמוק לָאז רע ,םיתבדילעב ענייז ןופ גנודַאלנייא ןַא ןנָארקעג גָאט

 רעד טָאה ךעלריטַאנ .טעברַא רעטצעל ןייז ןנעוו ןסעומשכרוד ךיז (רָאטנַאק)

 ןיא קידנעמוק .ךייש טינ ךָאד זיא ,טסייה סָאבעלַאב רעד זַא .טנלָאפעג רעביירש

 ןיא זומ טעברַא ןייז ןופ לייט רעסיוועג ַא זַא ,ןסיוו טזָאלעג םיא ןעמ טָאה םיפָא

 יו ,טכעלש רעייז טליפעג ךיז טָאה רעביירש רעד .ןרעו ןטינשענסיוא ןצנַאנ

 ךיז טָאה סע .סיוא סָאװטע טדיינש עמ טעברא ןַא סעמעוו ןופ ,רעביירש רעדעי

 המשג עמַאס יד ,שיילפ עמַאס סָאד ןדיינשסיוא ןעמ טיינ סָאד זַא ,טכודעג םיא

 ןעמענוצקירוצ הרירב יד טַאהעג רעביירש רעד טָאה ,ךעלריטאנ .טעברַא ןייז ןופ

 טלָאװעג טינ רעביירש רעד טָאה סָאד רעבָא .קסע ןַא טרטּפענ ןוא ,גנופַאש ןייז

 טימ ןריטנעמונרַא ֹוצ ןביוהעגנָא רע טָאה םעד טָאטשנַא .טנָאקעג טינ רשפא ןוא

 ןעװעג עיצַאטנעמוגרַא ןייז ןיא רע ןיא ,סיוא טזייוו סע יו .םיטַאנעלַאב ענייז

 יד ןעװו ןוא ,רעריצודָארּפםעליפ יד ,םיטַאבעלַאב ענייז יו רעקרַאטש ?סיב ַא

 טָאה ,ןריפסיוא טינרָאג ייז ןלעו ןטנעמונרַא טימ ןַא ,ןעזעג ןבָאה םיטַאבעלַאב

 םוצ רעביירש םעד ןפורעגוצ ,ייז ןשיוצ רעטסכייר עמַאס רעד ,ייז ןופ רענייא

 ןענַאטשעג ןענייז רעטצנעפ םעד רַאפ ,ןקוקסיורַא םיא ןסייהעג ןוא רעטצנעפ

 כָאװ ,טניוטשרעד קרַאטש ,טגערפענ םיא רעביירש רעד טָאה .ןליבָאמאטיוא ךס ַא

 ןכרוד ןקוקסורַא ןטעבעג םיא טָאה רע סָאװ םעד טימ ,סָאבעלַאב ןייז ,רע טניימ

 סָאבעלַאב רעד ןוא .טינ רע טעז ןליבָאמַאטױא יוװ רעמ ךיז טכַאד .רעטצנעפ

 :טגערפעג םיא טָאה רע ןוא ,טלָאװעג רע טָאה עקַאט סָאד זַא ,טרעפטנעעג טָאה

 ?ָאי ַא ?רערעייא טינ ,רָאי ןעצ רַאפ ןופ דרָאפ רעטְלַא רעד סָאד ןיא סעמעוו

 ,ןעגנורעסעבסיוא עטסעב ןוא עטסיינ יד טימ קַאלידַאק רעיינ-לנָאּפש רעד טָא ןוא

 .רעמ ןטנעמוגרַא ענייק ,רערעייט ןיימ ,רעבירעד ןוא ,רעניימ זיא סָאד

 ,טקנוּפדנַאטש-דרָאּפ ןוא-קַאלידַאק םעד ןופ ,טקנוּפדנַאטש םעד ןופ טָא זיא

 ."רעמ ןטנעמוגרַא ענייק  ןוא ,לַאפכרוד רעקידנעיירש רעטסיוו ַא-ךיא ןיב

 ךאֹדר רעבָא ,ןטלַאה ליומ טפרַאדעג ןוא טגָאמענ בָאה ,םנטסקינייוו ,ךיא

 ,גלָאפרעד ןסיורג ַא רַאפ אקווד ךימ ךיא טכַאה ןטכיזניה ערעדנַא ךס ַא רָאנ ןיא

 ,טייחנגעלעגנָא רעד ןיא טרָאװ ַא וצ טקיטכערַאב ןיב ךיא ןַא ,ןיימ ךיא ןוא

 ַאזַא ןעמענ סָאװ ,עניימ דניירפ רעטנזיוט יד טָא ןגעוו טכַארט ךיא ןעוו

 ,טלַא ראי 70 ןרעוו וצ טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ ,החמש רעד ןיא ?ייטנָא ןסיורג

 ןוא עביל רעטשלעפעג טינ ,רעתמא ןופ קורדסיוא ןַא זיא סָאד זַא ,סייוו ךיא ןוא

 ןָאק קַאלידַאק ַא ,סקַאלידַאק ןענַאילימ הרּפכ ַא :טכַארט א ךיא ביג ,טפַאשדניירפ

 רעתמא ןֹופ ליפעג םעד טינ ,טפַאשדניירפ טינ רעבָא ,ןרַאלַאד רַאפ ןפיוק ןעמ

 .טפַאשרבח

 יליפא טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ןרעוו טרעלקרעד ךיילג רעדיוו ָאד רעבָא לָאז =-
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 ןופ טלָאװ ךיא ןעוו ,טרעקרַאפ רָאנ ,טפַאשדניירפ ןוא עביל יד טָא ןסָאנעג טינ
 ךיא טלָאװ ךָאד ,טפַאשדנייפ ןֹוא טפַאשרעננעק עטסקרַאטש יד טליפעג ןטייז עלַא

 / דַאפ ןבעל ןצנַאנ ןיימ ןטכַארטַאב טנַאקעג טינ טנעמַאמ ןייא ףיוא ןפוא םושב

 .נלָאפרעד ןסיורג ץנאנ ַא רַאפ אקווד רָאנ ,לַאפכרוד ַא

 ד ןַא :טציא ךיא טכַארט יױױַא עקַאט ןוא ,טכַארטעג רימ טלָאװ ךיא

 ןייז ךיוא ןָאק ךיא ןַא טעז ריא) ןטייקיאעפ עכעלטנייוועג ענייד טימ ,יקסווָאנַאי

 ןעוו ןטלעז ןוא רָאי 70 עצנַאג ןבעלוצּפָא ןריפסיוא טנָאקעג טסָאה (ןדיישַאב ץנַאג

 וד םָאו ,סָאד ןופ ןוא ןעגנונייצרעביא ענייד ןופ עטסדנימ טָאד ףיוא ןכייווּפָא

 עלַא וצ סָאװ ,םעד ףיוא קידנטכַא טינ ,קיטכיוו ןוא םונ רַאפ ןטלַאהעג טסָאה

 ַא וטסָאה ןכ ?ע ,רעפמעקַאב ןוא רענגעק עקרַאטש ץנַאג טָאהעג וטסָאה ןטייצ

 ,נלָאפרעד רעסיורג א ןעוועג זיא ןבעל ןייד זַא ןליפ וצ טכער סיורג

 -לגעוו רעייז ףיוא ןלַאפענ ןענייז ןשטנעמ ליפ יױזַא דלַאביװ :טכַארט ךיא

 ,שיטסילאעריא ןֹוא גנוי ךָאנ ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ,ןטָארטַאב ןבָאה ייז סָאװ

 ןיוש טָאה רע ןעוו ,וליפא רעװו ןוא ,ןטימ ןיא רעוו ןוא גייהנָא עמַאס ןיא רעוו

 ענעדיישרַאפ ףיוא טלכיורטשעג קידנרעוו ,ףוס םייב םייב רָאג ,רָאנ ןטלַאהעג

 יד ןוא רעלָאד םעד בילוצ עקַאט רע ןוא ,דובכ לסיב א בילוצ רעוו ,םינפוא

 זַא ,טכַארט ךיא ןעוו טָא זיא -- ,ךיז טימ ןעגנערב ןָאק רע סָאװ סנגינעגרַאפ

 רעד טָאה ךימ ךיוא ןַא .ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ רָאנ טָאהעג בָאה ךיא ךיוא

 יד טא ןענאטשענייב ןיב ךיא ןוא ,ןריפראפ וצ טריבורּפ לָאמ ןייא טינ ערהירצי

 ןיומ וליפא זַא ,סיורג ױזַא ,ץלָאטש ױזַא ךימ ךיא ליפ טלָאמעד ,תונויסנ עֶלַא

 ,ןעמוקייב טינ סע ןָאק טייקנדיישַאב עכעלריטַאנ

 טימ ןדייר וצ ידכ ל?ייוו ,גלָאפרעד סלַא ןבעל ןיימ ךיא ליפ רעבָא רקיע רעד
 זופ האנה עדליו ַא טָאהעג ןתמא רעד ןיא ךיא בָאה ,קיצרַאהנּפָא ץנַאנ ךייא

 עניימ ןופ לייט ןעניימ רעמָאט .ןבעל ןיימ ןיא ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא

 :לַאװעג ַא ייז ןכַאמ ,לאעדיא ןיימ רַאפ טרעפּפָאעג סָאװטע בָאה ךיא זַא ,דניירפ

 ,ןגינעגרַאפ ןטסערג םעד טפַאשרַאפ רימ ןבָאה סרעפּפָא יד דָארג .תועט ןקיד

 יד טימ ץלָאטש ץלא ןופ רעמ ךיא ןיב ,קירוצ ףיוא קילב א ףרַאװ ךיא ןעוו ןוא

 ןוא ,זירּפ ןשּפיחה רָאנ ַא ןלָאצַאב טוומעג בָאה ךיא עכלעוו רַאפ ,ןעוטפיוא

 אקווד ,ָאי ,תועט ןסיורג א רַאפ ןטכַארטַאב דניירפ עניימ ןופ ךס ַא רָאנ סָאוװ

 .ןבעל ןיימ ןופ טקעמענטיוא ןבָאה טינ ךיא ליוו "ןתועט , עסיורג עניימ

 רע סָאװ ,ןייז ?חומ ?ןטלַא, םעד געמ עמ :ןגָאז ןלעוו ךס ַא זַא סייוו ךיא

 א ןבעל ץנַאנ ןייז ךָאד זיא ןתמא רעד ןיא םערָאװ .ןייא ץְלַא סָאד ךיז טדער

 סאו ,טקנוּפדנַאטש-קַאלידַאק םעד ןופ טדערענּפָא ןיוש .לַאפכרוד רעקירעיורט

 ךֹופ ןרָאװעג זיא סָאװ ,םערָאװ ?שילַארָאמ ךיוא סע רעבָא רע זיא .וצ טינ ןייֵלַא רע

 ץנאג ןייז ןבענענקעװַא טָאה רע עכלעוו רַאפ ,ןלַאעדיא ןוא ןעעדיא ענייז עלַא

 טינ ןעוו ;טָארקנַאב שילַארָאמ זיא רע יו ,טינ טעז רע סָאװ טונ זיא סע ?ןבעל

 עג טָאה רע סָאװ ,םיא ףיוא תונמחר רעטיורנ ַא ןעוועג עקַאט ךָאד טלָאװ ,סָאד

 .טבעלענרעביא קרַאטש יוזַא ךיז ןוא ,גנַאל וצ ןיוש לסיב א טכעל

 לֹוזַא ךעלקריוו ןטכַארט סָאװ ,יד ףיוא ?ביארַאפ בָאה ךיא ביוא ,רוסא זיא
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 ֹוזַא ןטכַארט וצ ייז טביירט סָאװ ,האנש עשיטַאנַאפ רעייז טינ רָאנ זיא סע ביוא

 ךיא ןיב טכיזניה רעד ןיא וליפַא זַא ,ךיא ןיימ ,רימ ךייש סָאװ רעבָא .רימ ןנעוו

 ,ןרָאװעג טליפרעד ץלַא טינ ךָאנ זיא סע זַא ,תמא זיא סע ,גלָאפרעד רעסיורג ַא

 ,ףמַאק ןוא טעברַא ןיימ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו ,טפָאהעג בָאה ךיא סָאו ףיוא

 .,םעד ףיֹוא הטרח בָאה ךיא ביוא ,רוסא רעבָא .גנוי ץינַאנ ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו

 ךיא סָאװ ץלַא זַא ,גנונעפָאה טימ לופ ױזַא ןעוועג ךיא ןיב טננוי ןיימ ןיא סָאװ

 סָאד .עלעטניּפ ןטסנעלק םוצ זיב ןרעוו טליפרעד טעוװ ,טונ רַאפ ןטלַאהעג בָאה

 רימ טָאה סָאד ,ףמַאק ןטננערטשעגנָא ןרַאפ חוכ ןקיטיינ םעד ןבענענ רימ טָאה

 .ףמַאק ןיימ ןיא טרעדָאפעג קרַאטש יױזַא ךיז טָאה סָאװ ,עינרענע יד טָא ןבענעג

 .טפַאשרענגעק יד רָאנ טינ ךיז ןגעק טּפָא רָאג טָאהעג ךיא בָאה טעברַא ןיימ ןיא לייוו

 טפָא רָאנ ןוא ,ןסָאנעג עטנעאנ ץנַאג עניימ ךיוא רָאנ ,רענגעק-ןעעדיא עניימ ןופ

 -ןעעדיא עכעלנייוועג יד ןגעק יו ,רערעטיב ליפ א ןעוועג ייז ןנעק ףמַאק רעד זיא

 ,רענגעק

 -נובערטש עֶלַא עניימ ןופ גנוליפרעד רעכיג רעד ןיא ןביולנטנגוי ןיימ ,ָאי

 קיצעביז טלַא ןיוש ןיב ךיא ןזַא ,טציא רעבָא .קיטיינ טסכעה ןעוועג ןזיא ןעג

 םייוקמ ךיג לָאז סע ,טפָאהעג בָאה ךיא קָאװ ףיוא סָאד זַא ,ןבענוצ ךיא זומ רָאי

 טנַאקעג טינ לייוורעד טָאה סָאװ ,םיורטטנגוי א זיולב ןעוועג עקַאט זיא ,ןרעוו

 סָאװ רַאפ ךס ַא רָאג זַא ,ןסיוו וצ ךעלקילג טסכעה רעבָא ןיב ךיא .ןרעוװ טליפרעד
 ןיא ,ןטילעג ךיוא דַארג ןסיוועג ַא וצ זיב ןוא ,ןבירשעג ןוא טדערעג בָאה ךיא

 .ןרעװ טליפרעד םייב טלַאה רעדָא ,ןרָאװעג טליפרעד דַארג ןסיורג ַא וצ זיב רָאג

 ינא ןיימ ןופ םירקיע עטסקיטכיוו עמַאס יד ףיוא קילב ַא ןפרַאו רימָאל

 -רַאפ ןיֹוש ןיא סע לפיוו ןעז ןוא ,ףמַאק ןיא סיױרַא ןיב ךיא ןכלעוו טימ ,ןימאמ

 רעטשרע רעד .,ןרעוו טכעלקדיװרַאפ ךָאנ ףרַאד סע ל?פיוו ןוא ןרָאװעגנ טכעלקריוו

 ידכ ,ץלא ןופ רעפַאש יד ,רעטעברַא יד זַא ,ןעוועג זיא ןביולנ ןיימ ןופ לקיטרַא

 ןרעוו ןזומ ,ייז טמוק סָאװ טּפַאשלעזעג רעד ןיא ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ ןלָאז ייז

 .טכער ערעייז רַאפ ןפמעק וצ טיירג ךיוא עקַאט ןוא ,רעטסואווַאבליצ ,רעגילק

 יו טקנוּפ םיא עז ךיא .קירוצ רָאי קיצפופ טימ רעטעברַא םעד קנעדעג ךיא ,ןונ

 ,רענעסילשעגּפָא ןַא ,רענעסירעגּפָא ןִא ;ןניוא עניימ רַאפ ןענַאטשעג טלָאװ רע

 ןופ רעמ ןוא ,עינַאװערָאה רערעווש רעד ןֹופ דימס קיבייא ןוא קירעגנוה קיבייא

 ןייק ןָאק שינעפעשַאכ יד טָא זַא ,טכודענסיוא טָאה סע .,רעמוטש-טיוט ַא ץלַא

 זייז ןיא ןבָאה קנַאדעג ַא סעּפע רעקינייו ךָאנ ןוא ןדיירסיוא טינ רעטרעוו ייווצ

 ןעמ , םעד טָא ,לָאמַא ןופ רעטעברַא םעד טָא ךיילנרַאפ ךיא ןעוו טָא ןוא .חומ

 טעברַא סָאװ ,רעטעברַא ןקיטציא םעד טימ ,םַאהקרַאמ ןיוודע ןופ "ואה הטיוו

 םיא רעה ךיא ןעוו ,טינ ךיוא סָאד ךָאנ ןוא ךָאו א העש 25 יװ רעמ טינ ןיוש

 רע וואו ,ןעגנוטייצ יד ןיא םיא עז ךיא ןעוו ,ןעננולמַאזרַאפ ענייז ףיוא ןדייר

 -- .ןֿפמעק םיא עז ךיא ןעוו ,ןגַארפ ענעדיישראפ רעביא גנוניימ ןייז סױרַא'טנָאז

 רעד וַא ,ךיא סייוו ןַאד ,ןפערעטניא ענייז רַאפ --- שינעדנעטשרַאפ ַאזַא טימ ןוא
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 .קלח ןשּפיה ַא ךיא ךיוא בָאה םעד ןיא טָא זַא ,סע סייוו ךיא ,ןייג ,רימ לכיימש ךיא ןוא רעקיטלַאװעג ַא רַאנ זיא טירשרָאּפ

2 *+/  *+ 

 םוטנגײא-טַאוװירּפ זַא ,ןעוועג זיא ןימַאמ ינא ןיימ ןופ ?קיטרַא רעטייווצ ַא

 .ןרעו טפַאשענּפָא סע זומ רַאפרעד ןוא ,ןעלביא ליפ רָאנ ןופ לצרָאװ רעד זיא

 רימ יו ? טירשרָאפ ןיא סע רעכלעוו ןרָאװעג טכַאמעג טכיזניה רעד ןיא ןיא

 -םיד קרַאטש רעייז רָאג זיא םוטנגייא ןופ קנַאדעג רעד .רעסיורג ַא ,ךיז טכַאד

 ,ןרעפטנערַאפ ןייא ןיא ךיז ןטלַאה יד ,םוטננייא סָאד ןבָאה סָאװ ,יד ,טריטידערק

 ןבָאה ייז סָאװ םעד ןופ רעמ ןוא רעמ ץִלַא ןבענּפָא ייז ןזומ רעטייוו סָאװ ןוא

 ןענעק ייז זַא ןבעגענוצ רעמ ץלַא טרעװו רעטייוו סָאװ .סרעייז רַאפ ןטלַאהעג

 ןכלעוו רעביא ןבָאה ייז סָאוװ ,םעד רעביא םיטַאבעלַאב יד ןייז טינ ןרָאט ןוא טינ

 -טָאװירּפ ןופ קנַאדעג רעד ,רוציקב .ןנָאז וצ סָאװ טינרָאנ רענייק טָאה ייז רעסיוא

 טעוו רע ןוא דלַאב .ןנָאלשעג טָאה העש ןייז .הסיסנ ןייז ייב טלַאה םוטנגייא

 ,ןנימ-רב רעסיורג א ןייז

 -רעה יד זיא טנגוי ןיימ ןופ ןימאמ ינא ןיימ ןיא ?קיטרַא רעסיורג ַא ךָאנ
 טציא רעמ ךָאנ ןיב ןוא ןעוועג ןיב ךיא .שטנעמ רעביא ןשטנעמ ןופ טפַאש

 ןופ טיירפַאב קידנעטשלופ ןרעװו טינ טעו שטנעמ רעד זיכ זַא ,טגייצרעביא

 .ןצעזעג ײלרעלַא ןופ טפַאלקשרַאפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה סָאװ ,רעשרעה יילרעלַא
 ןופ ,רעבָאהטכַאמ יד ןופ טא םיא ףיוא ןרָאװעג ןעננואווצעגפיורא ןענייז סָאװ

 ךעלקריוו ַא ןופ ןדייר ןענעק טינ ץלַא ךָאנ ןעמ טעוװ ,ןלייטרוארָאפ יילרעלַא

 ןיא זַא ,ןעקנעד ?ייט ןנעמ ,ונ ,טייהשטנעמ רעד ןֹופ ןבעל םענייש ןוא ןסיורג

 ןצנַאג ןיא ,םזיכרַאנַא ןופ ערעל עסיורג ןיימ ,לַאעדיא ןיימ טָאה טכיזניה רעד

 -יירפ רעמ ןוא רעמ ץְלַא טָאטשנַא זַא ,טקַאפ ַא טינ סע זיא םערָאװ ,טריטָארקנַאב

 רעטסכעלדנעש רעד ןופ סעיצוטיטסניא יד רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז ןרעמ ,טייה

 יד ןיא טציא טעוועשוב סָאװ ,סָאד שרעדנַא ןעד זיא סָאװ םערָאװ ? יירעפַאלקש

 -שטייד ןיא םזירעלטיה רעד ,דנַאלסור ןיא םזיוועשלַאב רעד :רעדנעל ענעדיישרַאפ
 -נַא ?יפ ןיא רוטַאטקיד יד ןוא ךיירטסע ןוא עילַאטיא ןיא םזישַאפ רעד ,דנַאל

 ןצנַאו םעד ןופ קירוצ ףיוא גנורּפש רעכעלקערש ַא טינ ביוא ,רעדנעל ערעד

 סיוועג זיא סע ,ןענעקייל טינ ץְלַא סָאד ךיא ןעק ךעלריטַאנ ? טייהיירפ ןופ קנַאדעג

 ןופ ןבעל םעד ןיא ןוא ןבעל ןיימ ןיא ןעגנושיוטנַא עטסרעטיב יד ןופ ענייא

 -יישרעד עכעלקערש יד טָא ןעק ,ךיז טכַאד רימ רעבָא .רעפמעק-סטייהיירפ ןדעי

 -רעד ךיא .טקנופדנַאטש רעדנַא ץנַאו א ןופ ןרעו טכַארטַאב גנונ

 -ענסיורָאֿפ ערעדנַא ךס ַא ןוא ךיא בָאה ,ננוי ןעוועג ןיב ךיא ןעוו זַא ,ךיז ןָאמ

 .טַאטש רעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס א ןייז טעוו סָאד רעטסנָאמ רענדָאמ א סָאװ ,טנָאז

 ,רוטַאקירַאק ַא ןלָאמ רימ ןזַא ,טהנעטעג ןבָאה ייז .טביילנעג זדנוא ןבָאה קיניײװ

 ,ןייז טינ לָאמ ןייק טַאטש רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס ַא טעװ ןוא ןָאק ױזַא זַא

 ואוו ןוא דנַאלשטייד ןיא ,דנַאלסור ןיא ךעלרעּפנײשַאב ןעז רעדעי סע ןָאק טציא

 טינרָאג ךיז ןבָאה רימ זַא רָאנ ,ןבירטרעביא טינ רָאנ טינ ןבָאה רימ זַא ,טינ
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 טעװ ךעלנלַאפ ןוא ,ןייז טעװו סָאד רעטסנַאמ ַא רַאפ סָאװ ןלעטשרָאפ טנָאקעג

 יד ןיא קנַאדעג רעד ןעגנירדניירַא טייקרָאלק רערעדנוזַאב רָאג ַא טימ ןזומ דלַאב

 -ַאוצ ןזיוה טינ לָאמ ןייק ןענעק טייהיירפ ןוא טַאטש ןַא ,תוחומ עכעלשטנעמ

 ,רעלנעמ טינ סערגָארּפ רעכעלשטנעמ רעד זיא טייהיירפ ןָא יו יױזַא ןוא ;ןעמ

 , | .ןירעגיז יד יװ ןעמוטסױרַא ךָאד טייהייופ יד טעװ

 ןוא ,ןימאמ ינא ןכעלטנגוי ןיימ ןופ םירקיע עמַאס יד ןעוועג ןענייז סָאד

 ןוא ןעקנַאדעג ערעדנַא ךס ַא רָאנ ןיא ךיא בָאה יאדווא .טציא ךָאנ סע ןענייז ייז

 ַא טימ טינ ךיא לייצרעד םעד ןגעװו רעבָא ,טרעדנעעג קרַאטש ךיז ןעגנוניימ
 ןופ לַאװק ַא זיא ןטכיזניה ךס ַא רָאנ ןיא גנורעדנע יד .סורדרַאפ ןופ ליפעג

 ,טבעלעג בָאה ךיא ןַא ,זייוַאב רעטסעב רעד רימ רַאפ זיא סָאד .דיירפ רעתמא

 ךיִז טימ טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,ץלַא וצ דנילב-קרַאטש ןעוועג טינ ןיב ךיא זַא

 ןיא טכַאמעג בָאה ךיא ןַא ,רָאלק רימ רַאפ ןרָאװעג זיא סע ןעוו ןוא ,טכַארבעג

 טמעשעג טינרָאג ךיז ךיא בָאה ,תועט ַא םיטרּפ עסיוועג ןיא רעדָא טרּפ ןסיוועג ַא
 ,זייװַאב רעטסעב רעד רימ רַאפ זיא עניימ גנורעדנע-סגנוניימ יד .טנעקרענָא סע ןוא

 טציא ךָאנ יו יױזַא ןוא ,טרענייטשרַאפ טינ .גנוי לָאמ עלַא ןבילבעג ןיב ךיא זַא

 רָאפ טפָא רימ ןפרַאו דניירפ עניימ סָאװ ,ןעגנוניימ עניימ ןיא ךיז ךיא רעדנע

 זַא ,ןמיס ןטסעב םעד רַאּפ רָאנ סע טכַארטַאב ךיא זיא ,"ךורּפשרעדיװ, ַא יו

 וצ ױזַא ףָאח ךיא ןוא ,טלַא טינ ץילַא ךָאנ ךיא ןיב ,רָאי 70 עניימ ףיוא קידנקוק טינ

 ,ןבעל וצ טרעשַאב ךָאנ רימ זיא סע ןרָאי לפיוו ןביילב

 ךיא ןיב ןרָאי יד ןופ ךשמ םעד ןיא סָאװ ,טוג ךיז ךיא ליפ טּפיוהרעביא

 ייס ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג עניימ ןיא רעטנַארעלָאט ןוא רעטיירב ץלַא ןרָאװעג

 ַא ןעוועג זיא סע ,ָאי .ןשטנעמטימ עניימ וצ ענונב ייס ןוא ןעעדיא יד וצ ענונב

 עכעלנעזרעּפ רַאפ רענגעק-ןעעדיא עניימ עלַא טכַארטַאב בָאה ךיא ןעװו ,טייצ
 ,טייצ ַא ןעוועג זיא סע .ןפמעקַאב וצ הווצמ עטסערגנ יד זיא סע ןעמעוו ,םיאנוש

 ,רעניימ ןצנַאג ןיא ןעוועג טינ זיא רע רָאנ דלַאביװ ,קנַאדעג ןדעי בָאה ךיא ןעוו
 וצ ָאד ךעלקילג ןיב ךיא .טפמעקַאב םיא ןוא ךעלדנייפ טסכעה רַאפ טכַארטַאב

 ךיא ,קעװַא גנַאל ןיֹוש ןיא םזיטַאנַאפ ןרעטצניפ ןיימ ןופ טייצ יד זַא ,ןרעלקרעד

 -ייא עטסקיטכיוװ יד ןופ ענייא ןוא עטסערג יד ןופ ענייא רַאפ ץנַארעלַאט טלַאה

 .טייהיירפ רעכעלשטנעמ רעתמא רעד רַאפ ןעננוגנידַאב יד ןופ ענייא ןוא ןטפַאשנג

 סָאװ ,דניירפ עניימ ןופ לייט רעשּפיה ַא רָאג סָאװ ,טונ תמא ךיז ךיא ליפ ראפרעד

 רָאנ ,ןסָאנעג-ןעעדיא עניימ טינ ןענייז ..,ייליבוי ןיימ ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 ןסיורג םעד רַאפ ךיוא ןַא ,ךיז טכוד רימ .ןעגנוטכיר ערעדנַא ֹוצ אקווד ןרעהעג

 טריפעג בָאה ךיא סָאװ ,"ש"ַאפ , יד ךיוא יו ,ךיא ןיב ץנַארעלָאט ןופ ליפעג

 -רַאפ קרַאטש ,ריא טימ ןוא ריא ייב קירוצ טציא ןיב ןוא רָאי קיצנַאװצ עצנַאג

 ןקיטציא םעד ןיא ףמַאק רעטסקרַאטש ןיימ .לטלעוו רעזדנוא ןיא ךעלרעפטנע

 ןגעק ןייז טעװ ,ןבעל ןיימ ןופ גוצמעטָא ןטצעל םעד זיב ףָאה ךיא ןוא ,טנעמָאמ

 .טנַארעלָאטמוא ,קיּפעקלָאמש ,טיצרַאהגנע זיא קָאװ ,ץלַא
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 גנואיצרע ד עיירפ

 ,1910 רעבָאטְקָא -- "טפַאשלעזעג עיירפ;)

 ןפוררַאֿפ ןזיא סָאו ,גניטימ-לַאירָאמעמ רעררעפ רעד זַא ןטרַאוװרעד רימ

 רעד ןייז טעװו 1910 ,רעבָאטקָא ןט12 םעד ףיוא ןָאינוי-רעּפוק ןיא ןרָאװעג

 -זַאד טאהעגנ לָאמַא ןבָאה רימ סָאװ ,רעטסוויטַארטסנַאמעד רעד ןוא רעטסערג

 ,םעד טימ ןקידנע ךיז טעוו רע ביוא ,טשיוטנַא קרַאטש ןייז ןלעוו רימ רעבָא ,ןוַאט
 -ָאלּפַא עשיטסַאיזטנע טימ ,סעדער ענייש טימ -- ןעגניטימ-טייצרָאי עֶלַא יו
 טגנַאלרַאפ םינ טָאה ןיילַא רעררעפ ,ןטַאטלוזער עקידתושממ ןָא ןוא ,ןטנעמסיד

 רע סָאװ ;ןזעוו ןסיורג ַא םיא ןופ ןכַאמ לָאז ןעמ זַא ,טיוט ןרַאפ האווצ ןייז ןיא

 ,עגר רעטצעל רעד ןיא טכַארטענ ָאי טָאה רע סָאװ ןופ ןוא ,טננַאלרַאפ ָאי טאה

 ,ךרַאמ ןלעדייא ,ןסיורג םעד טָא טרעטעמשעצ ןבָאה ןליוק עשירעדרעמ יד רעדִייא-

 טָאה טייקיטעט רעקיזָאד רעד רַאפ ."לוש רענרעדָאמ , ןייז ןגעוו ןעוועג סע זיא

 .ןברָאטשעג רע ןיא טייקיטעט רעד טָא ןנעוו קנַאדעג םעד טימ ןוא ;טבעלעג רע

 ןיא סע ןוא ,"?וש ענרעדָאמ יד טבעל סע, :ןעוועג ןענייז רעטרעוו עטצעל ענייז

 ןעמענפיוא ןזומ ,קנעדנָא ןסיורג ןייז ןרעייפ סָאװ ,יד זַא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז

 ענרעדָאמ ןרילבאטע ןוא טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןזומ ;טייקיטעט עסיורג ןייז

 -ָאמ עכלעזַא ןענייז ,עקירעמַא ןיא ,ָאד זַא ןטכַארט ךיז ןלעוו רענעייל לייט .ןלוש

 טינ אד ךָאד ןענייז ןלוש .עינַאּפש טינ זיא ָאד .קירעביא ןצנַאנ ןיא ןלוש ענרעד

 רעד סָאװ ,טעברַא ןַא ןָאט ָאד ןעמ לָאז סָאװ רַאפ ָאט .םיחלג ןופ טכַאמ רעד ןיא

 | ? טוג ױזַא סע טוט ןיילַא טַאטש

 ןכלעוו ןופ יירפ טשרמולכ זיא לוש יד שטָאכ זַא ,הרצ יד רעבָא זיא סָאד |
 רענעייל יד .ױזַא טינ ךעלכעזטּפיוה סע ןזיא ךָאד ,סולפנייא ןזעיגילער זיא סע
 ןעמ ןעוו ,טכַאמעננָא ָאד ןבָאה םיחלנ יד סָאו ,למוט םעד ןענָאמרעד ךיז ןלעוו

 -טָאטש יד יװ ,ןלוש יד ןיא סעינָאמערעצ-ןטכַאנייװ יד ןפַאשּפָא ןופ טדערעג טָאה

 ,סעשטּפַארטס-טָאג יד ןופ ןליוו םעד ןפרַאוװרעטנוא ךיז טזומעג ןבָאה עטמַאַאב
 -ןגרָאמירפ .א ןָא טינ ךיז ןעמ טיײגַאב ןלוש טייחרעמ רעד ןיא ,ןיינ ,ןלוש ךס א ןיא

 ."טָאנ ןקיטכעמלַא , םוצ הליפת
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 עכעלטסירק יד ,עינילער עסיוועג ַא לוש רעד ןיא טינ טנרעל ןעמ ,תמא

 ,ךָאד ןעמ טנרעל עיגילער רעבָא ,עשידיי יד רעדָא

 עצנַאג סָאד יו ,טנרעל ןעמ סָאװ ,עינילער יד יױזַא טינ ךָאנ זיא םע ןוא

 רניק ַא יװ ןענַאטשרַאפ טָאה רעררעפ יוװ ,טְסייג םעד ןיא טינ זיא לוש ןיא ןענרעל

 ןיא ןלוש יד ןיא רעדניק ערעזדנוא טימ טנרעל ןעמ סָאװ ,ןרעו טנרעלעג ףרַאד

 קיטרעווקרעמ ןרעװ ןלָאז ייז זַא ,סמלוג עכיילג רַאפ עֶלַא ייז ןפַאמ וצ ידכ ,טוג רָאנ

 עדעי טקירדרעטנוא ןעלטימ עלַא טימ טרעוװ סע .ערעדנַא יד וצ רענייא ךעלנע

 רערעל םעד ןופ טייצ עטסיימ יד .דניק םייב ךיז טזייוו סָאװ ,טעטילַאודיוװידניא
 עקידנעלמערד סדניק םעד ןפורסיורַא ןיא ,ןעלקיװטנַא ןיא טינ טלדנַאװרַאפ טרעוו

 טריפעג טרעוו גנואיצרעד-רעדניק יד דלַאביװ ,טנייה .יז ןקיטשרעד רָאנ ,המשנ

 ןעמ יצ ,סוליח רעּפַאנק ַא רָאנ דלַאב ןיוש ךָאד ןיא ,רענייטש ןימ ַאזַא ףיוא
 רעייז ,טסיינ רעייז ָאד טכערבעצ עמ .טינ יצ ,עינילער רעדניק יד טימ טנרעל

 סיוועג זיא סָאװ ,ןפוא ַאזַא ףיוא טעטילַאודיווידניא רעייז ,ץלָאטש ןכעלשטנעמ

 ,דומיל רעזעינילער רעד יוװ םַאזקריוו רעקינייוו טינ

 גנואיצרעד-רעדניק רעלַאנָאיצַאר א ןופ גנוריפנייא יד סע זיא רַאפרעד

 רימ .עינַאּפש ןיא יװ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא אד קיטיינ ױזַא טקנוּפ עקַאט

 רעבָא ,ןלוש-קיטנוז ןופ גנורילבַאטע רעד רַאפ ןוואורּפ ָאד טכַאמ ןעמ זַא ,ןסייוו

 עטוג ערעסָאװ טימ ,טונ רעייז ןעייטשרַאפ רימ שטָאכ ,ןֿפָא ץנַאג ןגָאז ןזומ רימ

 ,הנומא עּפַאנק ץנַאנ ַא ןלוש עכלעזַא ןיא ןבָאה רימ זַא ,ןָאטעג טרעוו סָאד תונווכ

 יד סָאװ סָאד ןכַאמ טוג ,קיטנוז ןיא ןענרעל העש רָאּפ ַא טימ טינ ןעק ןעמ

 ,רניק עננוי סָאד זַא ,טינ ןביילג רימ .ךָאו עצנַאג יד עילאק טכַאמ לוקס-קילבָאּפ

 םיא ןופ טביור רעמ ןעוו ,ןייז ןדירפוצ ןעק ,לוקס ןיא ךָאװ עצנַאנ ַא טייג סָאװ

 רעטייו םיא טקיש ןעמ ןוא ,טָאה רע סָאװ ,גָאט ןעיירפ ןקיצנייא םעד קעװַא

 ןסרַאטש דעזדנוא ןבָאה רימ .םיא רַאפ ןכַאמ טינ סע לָאז ןעמ טכייל יװ ,"ןענרעל,

 יד ןופ לעפַאב םעד ףיֹוא טייג דניק סָאד ואוו ל?וש-קיטנוז ןימ ַאזַא ביוא ,?פייווצ

 ןוא ןרעטלע יד סָאװ וצ ,גנוקריוו עטרעקרַאפ יד דָארג ןכַאמ טינ ןעק ,ןרעטלע

 | | .ןבערטש רערעל יד
 .ןלוש ,ךָאװ רעצנַאנ רעד רַאפ ןלוש ךעלקריוו זיא ,קיטיינ ןיא סע סָאװ

 ,םעד ןופ דָארג ןוא .סלוקס-קילבָאּפ ערעזדנוא טימ ןרירוקנָאק ךעלקריוו .ןלָאז סָאװ
 ןעוועג טלָאװ ,סיוועג ,טכַארטעג טינ רענייק ךָאנ טָאה ,טנַאקַאב ןיא זדנוא טיול

 טלָאװ ,ןלוש עכעלטנפע ערעזדנוא ןריזילַאנָאיצַאר ןוא ןריזירַאלוקעפ וצ ךעלנעמ

 .ךעלנעמ ןיא סָאד זַא ,טינ ןביילג רימ רעבָא .עטסכיילג סָאד ןעוועג יאדווא סע
 ןוא טסניד ֹוצ םיא ןעייטש סָאװ ,ןעלטימ ענייז עלַא ןדנעוונָא טעװ טַאטש רעד

 לָאז -- טכַאמ ןייז ןיא ןפָאװ רעטסקיטכעמ רעד --- לוש יד זַא ,ןזָאלרעד טינ טעוו
 לייט זיא ,ןריפסיוא ָאי ןעק ןעמ סָאװ ,סנטסכעה .םיא ןופ ןרעוו ןסירעגסױרַא

 ,ימ ערעדנוזַאב ַא רָאנ ןדנעוװנָא ןפרַאד ןעמ טעװ וצרעד זיא ,ןעמרָאפער עניילק

 ,ןברָאדרַאֿפ ןרעוו לייוורעד ןוא ,ןרָאי ףיוא השעמ ַא ,ךעלריטַאנ ,זיא סָאד ןוא

 עקיטלינכיילג לייוו-עד ןביילב רימ ןנעמ ןוא ,רימ ןלָאז .תורוד עצנַאנ טלּפירקרַאפ

 | ?רעיושוצ
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 ,רעטעברַא רעד ןעק סָאװ .ןגערפ לייט ןלעװ ?ןכַאמ ןעמ ןעק סָאװ רעבָא

 רעד ןופ גנורעסעכרַאפ רעד רַאפ ןָאט ,ןבעל םֹוצ גונעג םיוק טנידרַאּפ סָאװ

 -םיוא םרעװ סע זיב ,קעװַא ןעייג ןרָאי ןוא ןרָאי ?דעדניק ענייז ןופ גנואיצרעד

 ןעמ ןעק יװ ָאט ,ןשטנעמ עלַאקידַאר יד ןופ גנומענרעטנוא עטסנעלק יד טיובעג

 ַא , ָאֹד רימ ןבָאה טָא ?ןלוש רעדניק ערעייז רַאפ ןעיוב ןלָאז יז זַא ,ןטרַאװרעד

 ,ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי ןופ גנודליב רעד רַאפ טעדנירגעג ?עגיל-סגנואיצרעד

 יד ָאטינ ןענייז סע לייו ,רַאפרעד ךַאפנייא טעּפישז יז סָאװ םיוק יד טָא ןוא

 ,רעדניק רַאפ ןלוש ןעיוב ןופ רָאנ ןטכַארט ןעמ ןעק יװ ָאט ,ןעלטימ עקיטיינ

 . ? ןבַאנסיוא ערעיוהעגמוא עכלעזַא ןרעדָאפ סָאװ

 רָאלק ןייז לָאז םלוע רעלַאקידַאר רעגיה רעד ןעוו זַא ,רימ ןביילג ךָאד ןוא

 ןעמ טלָאװ ,ןלוש עכלעזַא ןופ טייקידנעווטיונ רעטגנידַאבמוא רעד רעביא ךיז ייב

 סע ןַא ,טינ ןעניימ רימ .בייהנָא ןַא ןכַאמ ָאד טנעקעג ןעננערטשנָא עסיורג טימ

 ןלוש-סגנוריגער יד ןופ רעדניק עַלַא ןעמענוצקעוַא ךיילנ ןעוועג ךעלנעמ טלָאװ

 ֹוליפַא ןעניימ רימ .ןלוש עיירפ יד ןיא גנואיצרעד עלענַאיצַאד ַא ןבעג ייז ןוא

 עלַא ןופ רעדניק יד רַאפ גונעג סיורג ,לוש ןייא ןעיובסיוא ןענעק רימ זַא ,טינ

 טימ ךיז םעוװ ןעמ ןעוו ,בייהנָא ןַא רַאפ זַא ,ןביילג רימ רעבָא ;ןרעטלע עלַאקידַאר

 קוש ַא ןענעפע ןעמ ןעק ,טעברַא רעד וצ ןָאט םענ ַא ןעמַאזוצ עלַא ןליוו ןטוג ַא

 יד טָא רָאנ לָאז ןוא ,רעדניק לָאצ רעטצענערנַאב ַא רַאפ רָאנ ךָאװ דעצנַאג ַא רַאּפ

 ערעדנַא ןיא ךיוא םייצ רעד טימ ןיוש ןלעוװו ,טייצ עסיוועג ַא טוג ןייגנָא לוש

 יז ןעו ,טנעמָאמ רעד ןעמוק ןעק סע ןוא ,ןלוש עכעלנע ןעגנירּפשסיױרַא טעטש

 רעטקַארַאכ"עמרַאזַאק ריא ןבעגוצפיוא ןרעװ ןעגנואווצעג טעוו לוש עכעלטנפע

 ,ןטנערוקנָאק עיינ יד בילוצ

 ןבָאה רימ זַא ,ןלעטשרַאפ ךיז ריִמָאל .ץלַא טינ ךָאנ זיא טלעג סָאד רָאנ

 טינ רעבָא רימ ןבָאה לוש ַאזַא ןופ יובפיוא םעד רַאפ עמוס עקידנגונעג ַא ןיוש

 ךעלקריוו ַא רַאפ לוש יד טָא ןכַאמ ןלָאז סָאװ ,סרערדעפ יד ,םָאקנַארפ אליו יד

 עצנַאג יד ןפיירנַאב ןלָאז סָאװ ,רערעל יד טָא טינ ןבָאה רימ ;לוש עיירפ

 עטסעב יד ןבענוצּפָא קיליוו ןייז ןלָאז סָאװ ןוא ,ףורַאב ןסיורג רעייז ןופ דייה

 ,גנואיצרעד רעד ןופ טכורפ יד ךָאד ןענייז רערעל טייחהרעמ יד .וצרעד ןטפערק

 םעד וצ ןריפ ןענעק ייז ןלעוו יוװ זיא ,סעדווירק ליפ ױזַא ןבָאה רימ עכלעוו ןגעק

 ?לוש רעיירפ ַא ןופ גלָאפרעד

 רעד טימ קיטייצכיילג ןא ,ןעװעג גנוניימ רעזדנוא טלָאװ רַאפרעד ןוא

 ןפרַאד לוש ַאזַא ןופ יובפיוא םעד רַאפ עמוס עקידננינעג ַא ןגירק וצ יו ,טעברַא

 רערעל עקיטכיר ןעיצרעד יו ױזַא ןוא ;רערעל טימ ןגרָאזרַאפ ןעמענ ךיז רימ

 רָאג ביוא ,ןעז לייוורעד רימ ןפרַאד ,לוש רעיירפ רעד ןיא ןענעק רָאנ רימ ןלעוו

 ערעזדנוא רַאפ ןרעוו ןענואוועג טינ ןענעק ָאד ןענייז סָאװ רערעל יד ןופ עקינייא

 -עב רעד רַאפ ןעיצרעדוצרעביא ךיז גנוגיינ ַא טינ ןליפ ייז ביוא ןוא ,ןעעדיא

 ןייק טינרָאג ןעװעג טלָאװ סע ןַא ,זדנוא טנייש סע .טעברַא רעקידנעייטשרַאפ

 רעד טָא טימ טסנרע ןקיטפעשַאב וצ ןָא ךיז ןבייה סָאװ ,זדנוא רַאפ ךַאז עמורק

 סָאװ ,לַאירעטַאמ-רערעל םעד טימ ןעגנורירַאב ערעטנעענ ןיא ןעמוק וצ ,עגַארפ
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 בגא ,ןגירקסיורַא םיא ןופ זדנוא רַאפ ןענעק רימ סָאװ ,ןעז ןוא ,ָאד ןיוש זיא
 ןיא ןעמוק וצ זדנוא רַאפ ךַאז עטונ ַא טּפיוהרעביא ןעוועג סע טלָאװ אחרוא
 ,רעכיז ןענייז רימ .רעדניק ערעזדנוא ןופ רעיצרעד יד טימ ןעגנורירַאב ערעטנעענ

 "סננואיצרעד רעד טימ ןדירפוצמוא רעייז ןענייז ייז ןופ ךס ַא ,ךס ַא רָאג זַא

 ךיז רעבָא ןענעק ייז ,לעפַאב ןסיוועג ַא ףיוא ןריפסיוא סע ןזומ ייז יו ,טעברַא

 ץוח ןוא ,עיצַאזינַאגרָא עטסדנימ יד טינ טריטסיזקע ייז ןשיווצ לייוו ,ןפלעה טינ
 םוקילבוּפ םייב ןעניפעג ןענעק ייז עציטש א רַאפ סָאװ ,טינ ייז ןסייוו ,םעד
 סע עכלעוו ןפַאש טנעקעג ןטלָאװ רימ ביוא ,זדנוא טנייש סע .לֹוש רעד רעסיוא
 רעטונ ַא ןייז טנעקעג סע טלָאװ ,רערעל לָאצ רעסיוועג ַא ןשיווצ גנוקינייארַאפ זיא

 רעד טימ ןוא ,ייז ןשיװצ עיצַאטיגַא רערעפיט ןוא רערעטייוו ַא רַאפ טנעמַאדנופ

 טלָאוו בייהנֶא ןַא רַאפ זַא ,ןביילג רימ .טכורפ ןעננערב טזומעג סע טלָאװ טייצ

 .ןעמענרעטנוא טפרַאדַאב ןטלָאוװ רימ סָאװ ,טייקיטעט עטסקיטכיוו יד ןעוועג סע
 -נָא ףרַאד ןעמ סָאװ ,עגַארפ רעד ןיא טינ יצ טכערעג ןענייז רימ יצ רעבָא

 ןענייז ךַאז ןייא ןיא ,ןלוש ענרעדָאמ יד ןופ גנודנירג רעד רַאפ ןָאט וצ ןבייה
 רעבירעד ןטלָאװ רימ ןוא טייקידנעוטיונ ַא ןיא לוש ענרעדָאמ יד ,רעכיז רימ
 סָאװטע טימ ןקידנע ךיז לָאז ןָאינוי-רעּפוק ןיא גניטימ רעד זַא ,ןשטנואוועג רעייז
 טָאה סָאװ ,גנורעטסײגַאב ןופ ןטנעמָאמ עקינייא ןוא דייר ענייש טימ יו רעמ
 ןעוועג טלָאװ סע ,ןּפעװאוצסיוא לענש ױזַא ךיז רוטַאנ ענעטלָאשרַאפ ַאזַא ןיוש
 ַצזַא ןדנירג ךיז לָאז ,גניטימ םעד ףיוא ,טרָאד דָארג ןעוו ,ךַאז עטוג ַא רעייז
 םעד ןעז וצ עכַאגפיוא רעטסכעה ריא רַאפ ןכַאמ סע לָאז סָאװ ,טפַאשלעזעג
 .טקַאפ ַא יו ןבעל ןיא טריזילַאער לוש רענרעדָאמ רעד זופ קנַאדעג
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 (1910 ,ץרַאמ -- "טּפַאשלעזעג עיירּפ,)
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 םעד טימ טכָאקעג ?סיב ַא שדוח םעד ךיז טָאה לַאטרַאװק רעזדנוא ןיא

 ןייא ןופ לייוו ,ןרָאװעג טינרָאנ ןיא לייוורעד .רעטַאעט-סקלָאפ ַא ןנעוו קנַאדעג

 קרַאטש וצ ,רעקיטכיר רעבָא ,ךַאװש וצ תוחוכ עוויסערגָארּפ יד ןענייז טייז

 .תֹוחֹוכ ערעטצניפ יד ןענייז ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ;ךיז ןשיווצ ןסירעצ

 קידנעטש ןלעוו תוחוכ ערעטצניפ יד רָאנ ,קרַאטש וצ ,סערגָארּפ ןופ םיאנוש יד

 -רעטנוא רעטונ רעדעי ןופ געוו ןפיוא רענייטש ןגייל קידנעטש ןלעוו ייז ןוא ,ןייז

 ,טּפיוה יד ןענייז ייז זַא ,טכער טימ ןטּפױהַאב טינ ןעמ ןעק רַאפרעד ;ננומענ

 -רעד ןבילבענ ןיא רעטַאעט-סקלָאפ א ןופ קנַאדעג רעד סָאו ,םעד ןופ ןכַאזרוא

 ןויסעדנָארּפ עמַאס םעד ןיא ,סָאד זיא הרצ טּפיוה יד ,שטנואוו רעמורפ ַא לייוו

 רעד רעביא טייקרָאלקמוא עקרַאטש ַא טשרעה גנורעקלעפַאב רעזדנוא ןופ ?ייט

 | - ,רעטַאעט-סקלָאפ ַא ןופ ןליצ ןוא טייקיטכיוו
 יד עכלעוו ןיא ,ווירב עכעלטע ןטלַאהרעד רימ ןבָאה ,ליּפשייב םוצ ,יױזַא

 ןדייר וצ זָאלצונ ןוא שירַאנ זיא סע זַא ,גנוניימ יד סיוא ןקירד ןטנעדנָאּפסערָאק

 סָאד לייוו ,ןעמַארד עטוג ןרעוו טליּפשעג ןלָאז סע ואוו ,רעטַאעט-סקלָאפ ַא ןופ

 םע ,"סרושטקיּפ נניוואומ , ןעז ןייג ליו סע ;ןעמַארד עטונ ןייק טינ ליוו קלאפ

 .ו"ַאא ריִלָאק-בייל ןיא סיפ עשלדיימ ןופ לצנעט ַא ,עלעדיל ַא ןֹופ האנה טָאה

 ? חומ םעד ךיז ןעמ טיירד סָאװ וצ ָאט ,עמַארד ןייק ןופ ןסיוו טינ ליוו סע רעבָא

 -נוא ןעוועג ןענייז ווירב עלַא יד סָאו ,זיא ייברעד עטנַאסערעטניא סָאד

 -יוו ,"ןטסיכרַאנַא, ,"ןטסילַאיצַאס , ךיז ןפור סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןבירשעגרעט

 טימ רעדָא "ןשיטסילַאיצַאס טימ , ןענעייל וצ ןעוועג זיא ווירב ןדעי ףיוא סנטסקינ

 א ןעוו .ןײטשרַאפ טינ רימ ןענעק ןשטנעמ יד טָא ןוא ."סורג ןשיטסיכרַאנַא,

 רע ;םיא רימ ןעייטשרַאפ טלעפעג קלָאפ םעד סָאװ ,ץלַא ףיוא טריפ רעשזדענעמ
 טָאה רע לייו רָאנ ,קלָאפ סָאד ביל טָאה רע לייוו ,רַאפרעד יױזַא טינ סע טוט

 סקְלָאפ םוצ ןעמוקוצ טינ שרעדנַא ןעק רע זַא ,סייוו רע ןוא ,טלעג ןייז ביל ױזַא

 סע ןענייז ןעו טניז רעבָא ,טלעפעג סע סָאוו ,םיא קידנבענ רָאנ יוװ ,ןרַאלָאד

 ןטכַארט קסָאו ,"דניירפסקלַאפ , עכלעזַא ןרָאװעג ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצַאס
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 ןטסילַאיצַאס ןטלָאװ יו ? טלעפעג סע סָאװ ,קלָאפ םעד ןבעג וצ יװ ,םעד ןופ רָאנ
 רָאנ טַאהעג ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןלַאעדיא ערעייז ןקידיירּפ טנַאקעג ןטסיכרַאנַא ןוא

 -רעדמוא טנָאקעג ייז ןטלָאװ יו ?ןבָאה ליוו קֶלָאפ סָאד סָאװ ,סָאד ןעניז ןיא

 ןעו ,ערעװש ץנַאנ ?ייט ןוא ,רעכיב ,ןטפירשטייצ ערעייז ןבענסיױרַא ךעלדימ

 ? ןבָאה לי קלאפ סָאד סָאװ ,סָאד ןעוועג טלָאװ וויטָאמטייל רעקיביײא רעייז

 ןיא טינ קרַאטש זיא סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ַא ןיא סָאד זַא ,סיוא זדנוא טמוק סע

 יד .,ןפוא:סננוקנעד ןשיטסיכרַאנַא ןוא ןשיטסילַאיצָאס םעד טימ גנַאלקנייא

 רעיינ א ןופ רעגנערבפיוא יד ,לַאעדיא ןכעלפַאשלעזעג םעיינ ַא ןופ רעקידערּפ

 קלאפ םעד סָאו ,טימרעד ןעמונרַאפ טינ ךיז לָאמ ןייק ,לָאמ ןייק ןבָאה רוטלוק

 םעד ביל ױזַא זיא סָאװ סָאד ביוא טנערפעג דימת רָאנ ןבָאה ייז .טציא טלעפעג

 ןמיס ַא טינ ןיא עביל יד טָא ביוא ;ןרעװו וצ טבילעגנ טרעוו עקַאט זיא ,קָלָאפ

 ייז ןענייז לָאמ ןייא ןוא ;דנַאטשרוטלוק ןקירעדינ ןייז ןופ ,ןסיוומוא ןייז .ןופ

 סע סָאװ ןוא ,שלַאפ ןיא ,טקנעד קלאפ סָאד סָאװו ,סָאד זַא ,גנוניימ רעד ייב

 עביפ ןוא טייקירעהעגנָא עצנַאג ןייז קינייו ץנַאג ייז טרַא ,ךעלדעש ןיא ,טביילג

 -עצ וצ ןופ סעצָארּפ םעד ןָא ייז ןבייה תוחוכ עֶלַא טימ ןוא ,ןצענ עטלַא יד וצ

 | .ייז ןכערב
 סע ןיא ױזַא ןוא ,ןבעל ןופ ןטכיזניה ערעדנַא ןיא ױזַא זיא סָאד ןעוו ,טנייה

 רַאפ רעמטַאעט ַא ןעיובפיוא ןופ קנַאדעגנ םייב דָארג סעּפע סָאװ רַאֿפ ָאט ,עקַאט

 ַאַא טינ לי קלאפ סָאד  ;הנעט רעד טימ ןעמ טמוק ,ןעמַארד ערעסעב יד

 | ?"רעטַאעט

 טימ םלוע םעד טלַאװעג טימ ןּפָאטש ןופ טינ ןטלַאה רימ ךיוא ,םיוועג

 גנולדנַאה אזַא ,גנַאלרַאפ ןטסדנימ םעד סױורַא טינ טזייוו רע סָאװ רַאפ ,סעּפע

 ָאטינ זיא קרָאידװינ ןיא זַא ,ןטּפױהַאב ןעמ ןעק יװ רעבָא קיניזמוא ןעוועג טלָאװ

 גלָאפרעד ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןסייוו רימ ןעוו ,עמַארד רעטונ ַא רַאפ גנַאלרַאפ ןייק

 ןופ ןעמַארד עטסעב יד טריפענפיוא ןרעוו ןוא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז סע

 רימ ןעוו ןוא ,סרעטַאעט עשידיי ערעזדנוא ןיא ןידרָאג בקעי ,ןַאמרעדוז ,ןעסביא

 סע ואוו ,ןבולק רַאּפ יד ןיא ןעגנולעטשרָאפ ןכוזַאב ןשטנעמ רעטנזיוט זַא ,ןסייוו

 ,ןרָאיטקַא עטלושעג-טינ ענעדיישרַאפ ןדנעטשמוא עטכעלש רעייז רעטנוא ןליּפש
 ןוא ךעלרע ןליּפש ןצ וואורּפ ַא טכַאמעג טרעוו טרָאד ?ייוו ,רַאפרעד רָאנ ןוא

 ןעק ןעמ סָאװ ,ךיז טכַאד ,ץלא ןיא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ? ןעמַארד עטוג טסנרע

 רעסיוועג ַא ןַא רָאנ ,עמארד עטוג ןייק טינ ליוו םלוע רעד ןזַא ,טינ זיא ןגָאז
 ,ןייז לָאז .ןעמַארד-דנוש יײלרעלַא יד ןופ האנה טָאה ןוא ?יװ םלוע ןופ לייט

 טינ לייט רערענעלק רעד טָאה רַאפרעד זיא ,ונ ,לייט רעטסערג רעד זיא סָאד זַא

 רערעסעב רעד רַאפ רעטַאעט א ןעיובפיוא ןלעו וצ טכילפ וליפא ןוא טכער ןייק

 א ןבייהפיוא ןליוו סָאװ ,ןשטנעמ ןוא ןטסילַאיצָאס ןרָאט רַאפרעד ? עמַארד

 ַא ןטכירפיוא ןעגנַאלרַאפ טינ ,םלוע ןשידיי ןופ דמעמ-רוטלוק םעד עלעסיב

 -עג ןעז וצ סטכער סעּפע ןעניפענ ןענעק קידנעטש לָאז רענייא ואוו ,רעטַאעט

 .?ןלעװ רָאנ סע טעװ רע ןעוו ,טליּפש
 ,טרעקרַאפ ,שלַאפ ןצנַאנ ןיא רַאפ הנעט יד טָא רימ ןטלַאה עקַאט רַאפרעד
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 -ַאעט ַא ןעיובפיוא טכער טשרע ןעמ ףרַאד ,דנוש ביל ױזַא טָאה םיוע רעד ?ייוו

 הרצ יד .סשירַארעטיל תמא ,סטונ תמא סעּפע לָאמַא ןעז ןענעק לָאז רע ואוו ,רעט

 ןעוועג ךיוא זיא עמַארד עשירַארעטיל יד טשרמולכ זַא ,ןעוועג טציא זיב זיא

 ץנַאג טלדנַאהעג טָאה םלוע רעד ןוא .טסנוק עכעלרע עטכע יו ,עטאוועדנוש רעמ
 דומא רעמ םעד ,ןקיטסול רעמ םעד ןדנוש ייווצ יד ןופ קידנביילקסיוא ,קיטכיר

 ןבָאה עקַאט טעוװ רע ןעוו זַא ,ןעננורדעג ןופרעד רעבָא ןיא .דנוש ןקידנריז

 סָאד + דנוש ןביילקסיוא אקוד רע טעוו ,טסנוק ןוא דנוש ןשיװצ ןביילקוצסיוא

 ,ןייֵלַא םעד ביִלוִצ שטָאכ ,טפרַאדעג טלָאװ ןעמ ןוא .דעכיז ױזַא טינרָאג ךָאנ ןיא

 : : : .טנעמירעּפכקע ןט ןכַאמ

 סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד רעטַאעט רעד ןעד זיא ,רעטייוו ןעמ טנערפ רעבָא

 ,סיוועג ?ןָאט וצ סרעכליב טינרָאג ןיוש רימ ןבָאה ? ןבעל רעזדנוא ןיא טלעפ

 רעטכייל ןעוועג טלָאװ סָאד ןזַא ,זדנוא טנייש סע רעבָא ,סרעכליב ליפ ָאד זיא סע

 ןיא טייג םלוע רעד זַא ,זיא טקַאפ רעד .ךַאז ערעדנַא זיא סע עכלעוו יו ןריפוצכרוד

 זיא סָאד ןוא ,ךייר ןרעוו ןשטנעמ עקינייא ,טלעג ןייז סיוא טינ ןוא ,רעטַאעט

 "סיֹוא ןרעוװו סָאװ ,ןעמוס עקיזיר יד טָא טנָאקעג טלָאװ ןעמ ביוא ןיא ,ץלַא

 ףיֹוא ןצונרַאּפ ,ןשטנעמ עּפורג ַא ןופ זיולב ןצונ םעד רַאפ רעטַאעט ףיוא ןבענעג

 ,ןרָאיטקַא עטוג תמא ןעלקיװטנַא ךיז ןענעק ןלָאז סע ואוו ,רעטַאעט םענענייא ןַא

 ,סעטערעּפָא ,רעקיטש-סקלָאפ עטוג תמא ןרעװ טליּפשעג ןענעק ןלָאז סע ואוו

 קַאמשעגטסנוק ןוא שוח-סטייהנייש םעד ןדליבסיוא ךעלקריוו ןלָאז סָאװ ,וו"ַאא

 -רוטלוק עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןעוועג טינ ןעד סע טלָאװ ,םלוע דעזדנוא ןופ

 ? ןָאט ןפרַאד ןוא ןענעק רימ סָאװ סעכַאנפיוא

 רעירפ ,ךיז טכַאד .ןעמוק רעטעּפש רעדָא רעירפ סיוועג טעוװ םעד וצ ןוא

 ,קיטיינ זיא סָאו .שינעפרעדַאב עסיורג ַא רָאג םעד רַאפ ָאד זיא סע ,רעטעּפש יו

 ַא ,ןטנעמעלע עלַאקידַאר-װיסערגָארּפ עלַא יד ןשיווצ טייקינייא ערעסערג א ןיא

 ַא ןופ גנודליבסיוא יד ;לָאמ ַא רעדיו ןוא ,ליצ ןיא טייקרָאלק עקידנטיידַאב

  .גנוניימ רעבעלטנפע רעקרַאטש



 עבַאנפױא-טּפוה ריא ןוא "טפַאשלעזעג עיירפ יד;

 (1910 רַאונַאי -- "טפאשלעזעג עיירפג)

 ,קנַאדעג םעד טגָאזעגסױרַא טָאה סָאו ,רעטשרע רעד ןעוועג ןיא סע רעוו

 רימ ןסייוו ,לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ ַא ןבעגסױרַא ןופ ןטכַארט ןעמ ףרַאד טציא זַא
 ןעוועג טינרָאג ןיא ,ןעעדיא עכעלצינ ןוא עסיורגנ עלַא ייב יװ זַא ,ךעלגעמ .טינ
 .עעדיא רעקיבלעז רעד וצ ןעמוקעג לָאמַא טימ ןענייז עכעלטע רָאנ ,רעטשרע ןייק
 לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ ַא ןופ עעדיא יד ןעוו ,טייצ יד רעפענמוא רָאנ ןסייוו רימ

 יִד ןופ תוחומ יד ןיא עמרָאפ עטמיטשַאב ןוא עוויטיזַאּפ א ןעמונעגנָא טָאה

 רעד ןעוו ,קירוצ רָאי יונעג ַא טימ ןעוועג זיא סָאד ."ש"ַאפ , רעד ןופ רענעייל

 ןוא ,ייוצ ףיוא טנעס ןייא ןופ ןרָאװעג טרעכעהעג זיא "ש"ַאפ , רעד ןופ זיירּפ

 רָאלק ןרָאװעג ןיא סע .ןעגנַאנעג ןרָאלרַאפ טינ ןיא רענעייל רעקיצנייא ןייק

 טינ רעמ ןיוש ךיז טעו ?עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד זַא ,ןעמעלַא רַאפ טלָאמעד

 ןוא דניירפ עטסרעמ יד ןוא ,עציטש רעקיטייז רעקידנטײטַאב א ןיא ןקיטיינ

 עקידנריטסיוקע יד ןלָאז סָאװ רַאפ :ענַארפ ַא טלעטשענ ךיז ןבָאה עריא רענעייל

 "רושז ןכעלשדוח ַא ףיוא ןרעוו טדנעװרַאפ טינ "ש"ַאפ , רעד רַאפ ןלַאוװק-ספליה

 ? ןרעוו טצונעגסיוא טינ עיגרענע ענענַארַאפ יד לָאז סָאװ רַאפ ? לַאנ

 טינ ןבָאה רימ סָאװ ,ךָאו ַא קעװַא טינ טעמכ זיא ןָא טייצ רענעי ןופ ןוא

 ךיז ןעגנורעדאפפיוא ןוא סענַארּפנָא רענעייל ערעזדנוא ענעדיישרַאפ ןופ ןגָארקעג

 | | .טעברַא רעד וצ ןעמענ וצ

 רעד טָא וצ ןבָאה רימ :רענעייל ערעזדנוא טימ קיצרַאהנּפָא ןייז ןליוו רימ

 יד ןופ ּפָאק םעד טײרפַאב ַא טשרע .קשח ןסיורנ ןייק טַאהעג טינ גנומענרעטנוא

 ןעמ ןַא ,טציא ןוא ,רעסַאו ןרעביא "ש"ַאפ , יד ןטלַאה וצ יװ ,ןגרָאז עקיבייא

 ןגעו ,טעברַא עיינ ןוא ןגרָאז עיינ ךיז םענ ,ייג ,ןעמעטָאּפָא ?סיב ַא ןיוש ןעק

 רימ .סעיזוליא עקידנצנעלנ ענייק ןכַאמ טנעקענ טינ ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו

 טימ ןדנוברַאפ זיא לַאנרושזשדוח ַא ןופ עבַאגסיוא יד זַא ,טסואוועג ןבָאה

 טעברַא עגנירג ןייק טינ טַאלג סע זיא ,ןטסָאק יד ץוח ַא ןוא .ןטסָאק ערעווש רעייז

 טנָאזעג ןומ סע לייוו .לַאנרושז ַא רַאפ רעביירש עשידיי עטונ-תמא ןעניפענ וצ

 ןיא ,טפירש רעטונג ַא רַאפ רענעייל עטוג ןגירק וצ זיא סע רעווש יוװ זַא ,ןרעוו
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 קיניוו רעייז ָאד ןענייז ייז .רעביירש עטונ ןנירק וצ רערעווש ךָאנ רעבָא סע

 ,רשפא ,ןייֵלַא רַאפרעד ןֹוא רעביא ךיז ןטעברַא ָאד ןענייז סָאװ ,יד .לָאצ ןיא

 רעטנוא טנָאקעג ןטלָאװ ייז סָאװ ,עטסעב סָאד ןריצודָארּפ דימת טינ ייז ןענעק

 - .ןדנעטשמוא ערעדנַא

 ,טלביימשענ זדנוא טָאה ןעמ ואוו ,ןטלַאהרעד ןבָאה רימ ווירב רעמ סָאװ ןוא

 יו ,רעטונ ַא יוװ ,ןייז טינ שרעדנא רָאנ סע ןעק עיצקַאדער רעזדנוא רעטנוא זַא

 רַאפ ןביוהעג טנעה יד ךיז ןבָאה רעקינייו ץלַא ,לַאנרושז רעטנכייצעגסיוא ןַא

 ןענייז סָאװ ,תוחוכ ערעזדנוא וצ יורטוצ רעסיורג רעד טָא דָארג .עבַאנפיוא רעד

 טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןדנוא טָאה ,קידנריר ןוא טפַאהלכיימש ױזַא ןעוועג

 .רימ טײקכעלטרַאװטנַארַאפ עסיורג רַאפ סָאװ ,טליפעג ןבָאה רימ .ךַאװש טכַאמעג

 ןענעק עלערָאה ַא שטָאכ רימ ןלעוו :טגערפענ ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ךיז ףיוא ןעמענ

 ? יורטוצ ןסיורג םעד טָא ןקיטרַאפטכער

 רעמ קידנעטש ןוא ,ןיינ ןוא אי ןשיוװצ ךיז טניוועג ךיז ץלַא ןבָאה רימ ןוא

 ןיא ןענופעג ןגרָאמירפ ןסיועג ַא ןיא ןבָאה רימ זיב ,ָאי ףיוא יוװ ,ןיינ ףיוא

 -ריו עקידנדײשטנַא ןא זדנוא ףיוא טָאהעג טָאה סָאװ ,ווירב ַא טסָאּפ רעזדנוא

 טציא ןעוועג טינ טלָאװ ,ווירב רעד טינ ןעוו זַא ,ןפֶָא ץנַאג ןרעלקרעד רימ ,גנוק

 ווירב םעד ןבָאה רימ .טנַאה סרענעייל םעד ןיא ?טפַאשלעזעג עיירפ , רעמונ רעד

 טינ ןבָאה רימ ?לייוו ,ווירב ערעדנַא ךס א יו "ש"ַאפ , רעד ןיא טקורדעג טינ

 ,ןקורד ווירב םעד רימ ןנעמ טציא ,גנַאלרַאפ ןכעלטסניק ַא ןזָאלבפיוא טלָאװעג

 -רֹוא עסיוועג בילוצ רעסַאפרַאפ ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןבענ םינ ןענעק רימ שטָאכ

 טעמכ טלַאהטנַא ווירב דעד .טנַאקַאב רעסַאפרַאֿפ םעד רָאנ ןענייז סָאװ ןכַאז

 .לַאנרושז םעד ףיוא ןעננונעפַָאה ערעזדנוא ןוא ןליצ ערעזדנוא ,םַארגָארּפ רעזדנוא

 םעד רעביא ןביג רימ ןוא ,ןביירש וצ ןיילַא טעברא ןַא ךיז רימ ןרָאּפשרַאפ ױזַא

 ; טייג רע יוװ ווירב

 ."ש"אפ , ןופ רָאטקַאדער רעטרעענ

 ןופ טעב וַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןעמ לָאז יצ רענעייל יד ייב ןָא טגערפ ריא

 ןייז רענעייל ערעייא ןופ ךס ַא ןלעוו ךעלניײשרַאװ .טינ יצ לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ

 רעד ןופ רענעייל עטסיימ יד .םימעט ענעדיישרַאפ בילוצ ןוא ,לַאנרושז ַא רַאפ

 -סיורַא לַאנרושז ַאזַא ןטראוורעד ייז לייוו ,ל?לַאנרושז ַאזַא רַאפ ןייז ןלעוו "ש"ַאּפ ,

 וצ טרעוו ןייז טעוו עיצקַאדער רעייא רעטנוא ןוא "ש"ַאּפ, רעד ןופ ןבעגעג

 -רעד וצ סָאד טנורג רעטונ ַא ָאד זיא סע זַא ןענעקיײלּפָא טינ לע ךיא .ןענעייל

 ,ןטרַאװרעד ,ךעלנײשרַאװ ערעדנַא ,רעטונ ַא רעייז םעט רעד זיא רעבירעד ,ןטרַאו

 רעביא ןעלקיטרַא ערעכעלטנירג ןבעג ןענעק ריא טעװ לַאנרושז ןיא זַא
 -רעד ןוא "ש"ַאפ , רעד ןיא ןבענעג טציא זיב סע טָאה ריא יוװ ,םזיכרַאנַא םעד

 א ?אנרושז םענופ ןטרַאװרעד ערעדנַא ךָאנ ,לַאנרושז-שדוח ַא ייז ןליוו רַאפ

 ןבעג וצ ךייא רַאפ ןעוועג ךעלגעמ ןיא סע יו ,גנולײטּפָא עשירַארעטיל ערעסעב
 יד ןלָאצַאב ןיוש ךָאד ןעק ,טנעס 10 טסָאק סָאװ לַאנרושז ַא ,"ש"אפ , רעד ןיא

 ןוא ,קַאמשעג רעייא וצ יורטוצ ןסיורג קידנבָאה וצרעד ןוא ;רעביירש עטסעב
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 -סיוא ריא טעװ ,שדוח ַא לָאט ןייא ןביילק וצ רָאנ ןבָאה טעװ ריא זַא ,קידנסיוו
 | ,עטסעב סָאד ןּביײלק

 ןענייז ,עקיטכיוו רעייז שטָאכ ,ןוויטָאמ עכעלנע ךס ַא ךָאנ ןוא עֶלַא יד טָא |

 ,לַאנרושז-שדוח ַא ןופ ןבעגסיורַא סָאד ןעגנַאלרַאפ וצ גונעג טינ רעבָא רימ רַאפ

 ןעוו .ימ רערעווש טימ ןוא ןטסָאק עסיורג טימ ןדנוברַאפ ,ךיז טכַאד ,זיא םָאװ

 יד ןעז טלָאװעג רעסעב ךיא טלָאװ ,ןעוועג ןטכָאװ ןיילַא ןוויטָאמ יד טָא רָאנ
 ףיוא זירּפ ןופ גנורעכעה ַא טימ ןוא ,טרעסערגרַאפ ןֹוא טרעסעברַאפ "ש"ַאפ ,

 -שדוח ַא רַאפ ןיב ךיא ןעוו ,לַאנרושז-שדוח ַא ןבעגסױרַא רעדייא ,טנעס ַא ךָאנ

 רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא סָאװ ,םעט רעדנַא ץנַאנ ַא בילוצ רָאנ סע זיא ,לַאנרושז

 רעטסקיטכיו עמַאס רעד רע זיא ןגנעװטסעד ןופ ןוא ,ןלַאפעגנייא עלופ טינ זיא

 ןעק רע סָאװ ,סולפנייא ןסיורג ךעלגעמ ןייז בילוצ לַאנרושז ַא ןבָאה ליוו ךיא

 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ףיוא ןבָאה

 זיא סָאװ ,רענייא טדער סָאד זַא ,טניימ ריא ,טניוטשרעד ?סיב ַא טייז ריא
 "רושז שדוח ַא ןבָאה ןעק טיײטַאב ַא רַאפ סָאװ .טסַאיזוטנע רעסיורג ַא וצ ןיוש

 - .טינ טרעוו ןייק ןופ ןענייז ןעננוטייצ עכעלטנכעוו ןוא עכעלגעט ואוו ,טרָאד לָאנ

 טעװ ריא .טכער בָאה ךיא זַא ,ןבענוצ טעוו ריא ,סיוא ךימ טרעה רעבָא

 סָאװ ,עבַאנפיוא ןַא ךיז רַאפ טָאה לַאנרושז-שדוח רעד זַא ,סנטפקינייוו ,ןבענוצ

 ךעלריטַאנ ןעק ךיא .ןליפרעד טינ ןעק גנוטייצ עכעלטנכעוו ַא רעדָא עכעלנעט ַא

 לַאנרושז-שדוח ַא זַא רעבָא ,חוכב ןייז סע טעװ לַאנרושז רעיוא זַא ,רעכיז ןייז טינ

 טינ לַאנרושז-שדוח רעשידיי ַאזַא ךָאנ ןיא טציא ןיב שטָאכ ,ןענעק סע ףרַאד

 . ,טינרָאג ךיא ?פייווצ םעד ןיא ,ןעוועג

 זומ ,ןבעל רעזדנוא וצ ןניוא עשיטירק ןוא ענעפָא טימ וצ ךיז ןעמ טקוק

 גנורעקלעפַאב רעסיורג רעזדנוא ןופ לייט ןייק ןיא טכייליפ זַא ,ןקרעמַאב ןעמ

 ןיא יװ ,ןעגנובערטש עלעדייא עכלעזַא ,ןסלוּפמיא עטוג ליפ ױזַא ָאטינ ןענייז

 ַא רַאפ סָאװ ךיִז טנָאמרעד .דייס-טסיא ןשידיי רעזדנוא ףיוא יוװ ,לייט רעזדנוא

 יו ןוא ,ןרָאװעג ןביֹוהעגנָא ןענייז סע ןעגנומענרעטנוא עלעדייא ןוא עסיורדנ

 לפיוו ,ְךיז טנַאמרעד ;ץלַא ףיוא ןפורענּפָא ךיז טָאה םלוע רעד קיצרַאה:םערַאװ

 ןרָאװעג ןבענעג ןענייז סע ,סרעלָאד רעטנזיוט רעטרעדנוה טינ ,סרעלָאד רעטנזיוט

 רַאפ -- ,ךיא דייו םעד ןופ רָאנ -- םלוע ןלַאקידַאר רעזדנוא ןופ ,םלוע ןופ

 םיכסמ טעװ ריא ןוא ,"ךיא, ןרעסעב ןייז וצ טרילעּפַא ןבָאה סָאװ ,ןקעווצ

 ןוא עטוג רַאפ לַאירעטַאמ רענעטלעז ַא רָאג זיא םלוע רעזדנוא זַא ,רימ טימ ןייז

 ! רָאנ ? םעלַא םעד ןופ טַאטלוזער רעד זיא סָאװ ךָאד ןוא ,ןטייקיטעט עכעלצינ

 ךיֹור וצ ןעננובערטש ענייש עלַא יד טָא ןרעו סָאװ רַאפ ? ענדָאמ טינ סע זיא

 יד טימ ןָא ןבייה רימ סָאװ ,ץלַא ןופ סיוא ךיז טזָאל סָאװ רַאפ ?ׁשַא וצ ןוא

 יד שטָאכ ,ןפַאשעג ליפ ךָאד טרעוו ערעדנַא ייב ןוא ? םעדיוב ַא ןגָאזוצ עטסערג

 .טינ טרָאד ןענייז סטוג ךס ַא ףיוא ךיז ןפורוצּפָא ןטפַאשנגייא יד ןוא ןסוּפמיא

 : !ןדנוא ייב יו ,רעבַאװש ךרע רעד
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 -רַאֿפ ןוא ,ןבעל רעזדנוא ףיוא טקירד סָאו ,הללק ַא רַאפ סע ןיא סָאװ

 !? סעכעלסעה סעּפע ןיא עטסנעש סָאד ןוא עטסעב סָאד טלדנַאוו

 טייצ עצנַאנ יד ןיב ןוא ,רָאי קיצנַאװצ רעביא קרָאי-ינ ןיא ןיוש ןיב ךיא

  ןענופענסיוא בָאה ךיא ןַא ,סיוא רימ טזייוו סע ןוא .ןדיי עלַאקידַאר יד ןשיווצ

 רעכעלטנפע רעטריזילַאטסירק ,רָאלק ַא ןופ לננַאמ רעד ןיא סע .םעד ןופ דוס םעד

 ,ןבעלעקשערטעּפ-"רקפה קסָאד זיא סע ,םעלַא םעד ןיא קידלוש זיא סָאװ ,גנוניימ

 .םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא קָאװ

 טינ רעכיז ךייא ןיא ,רָאטקַאדער רעטרעעג ,ןבעל-עקשערטעּפ-רקפה רעזדנוא

 זַא ,טסייו ריא .םעד ןנעק טריטסעטָארּפ ריא טָאה לָאמ ןייא טינ .טנַאקַאבמוא
 ,ןעיירעּפמול עטסערג יד ןײגַאב לָאז רענייא זַא ,ךעלנעמ ןיא ןבעל רעזדנוא ןיא

 םעד בילוצ רע ףרַאד ,ןכיירגרעד טינ םיא ןעק ץעזעג סָאד יו ,גנַאל יױזַא רָאנ

 טינ ןוא קרָאי-ינ ןיא ןביילברַאפ קיאור ךיז ןעק רע .ןפיולטנַא טינ עדַאנַאק ןיא

 םיא טעוװ רע זַא ,טרָאװ זייב ַא ןנָאז הלילח םיא טעוװ רעצימע זַא ,ןבָאה ארומ

 -נרע ןופ עיצַאטוּפער ַא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ,ּפמול ַא ןיא רע ןַא ,ןליפ ןכַאמ

 ןעועג טיג עדנַאש ןייק רָאנ טלָאװ סע יו ױזַא ,םיא טימ ךיז ןרבח ,עטּפַאה
 ,שפנ ַאזַא טימ אשמו עגמ א ןבָאה וצ

 "ךיוח ַאזַא ןציזַאב רימ לייוו ,רַאפרעד רשפא זיא סָאד זַא ,ןעניימ ןעק ןעמ

 .וזַא טינ ןיא סָאד רעבָא ;זײב-סָאדלַא םענייא טיגרַאפ סָאװ ,ץנַארעלַאט עקידַארג

 עקירעמַא ןיא , ןזַא ,ליפעג ןקיטַאמש םענדָאמ ַא ןופ טַאטלוזער רעד סע זיא רעכיג

 סע ."עקשטירעמַא  ןצרוק ןיא סיוא סע טקירד םלוע רעד יװ ,ץלַא ןעמ געמ
 ערעירַאק עכעלטפַאשלעזעג סעמעוו ,ןשטנעמ עילָאר ַא ןבעל רעזדנוא ןיא ןליּפש
 ָאטינ זיא סע לייוו ,רַאפרעד ץלַא ןוא ,טקידנעעג ןייז טפרַאדַאב גנַאל ןיוש טָאה

 ןכַאמ סָאד לָאז סָאװ ,גנוניימ עכעלטנפע ענעכָארּפשעגסױא עקרַאטש גונעג ןייק
 ןעמיטש עכַאװש עקינייא טייצ ןופ ךיז ןרעה סע ןעוו .טייקידנעװטיונ ַא רַאפ

 יכיילג רעניימענלא רעד ןופ םוהת םעד ןופ ןעגנולשרַאפ ייז ןרעוו ,טסעטָארּפ ןופ

 ױזַא טנַאז סָאו ,לכיימש ןשיטסַאקרַאס ןטנַאקַאב םעד ןופ טייטעג ,טייקיטליג |

 |  ."טָאביק ןָאד ַא ,ונ , :ךעלטייד

 -מולעגמוא ןַא ןיא ,סַאּפש ַא ןיא ןדנוא ייב טלדנַאװרַאפ טרעוו טייקטסנרע

 ,םעד ןופ ןטייקיאעפ יד טיול ,טסנרע ןַא ןיא סַאּפש רעדעי ןוא ,סַאּפש ןטרעּפ

 ,רָאטקַאדער רעטרעעג ,ןוא .עקליּפ ןייז טימ לגניי ַא יװ ,םלוע ןטימ ךיז טליּפש סָאװ

 טינ ןעמ ןעק ,ןבעל רעזדנוא ןופ דליב סָאד ןייז טעוװו סָאד יוז ,גנַאל יױזַא

 ןטַאררַאּפ ,לשמל ,טָאה רענייא ןעוו ,לָאמַא :ךיז טקנעדַאב .סטונ ןייק ןטרַאװרעד

 זא ,ןזיװַאב טָאה סָאד סָאװ ,ןזיירק ערעדנַא ןכוז טזומעג רע טָאה ,לַאעדיא ןייז

 יד .ןנעװַאב טינ רעמ ךיז רע ןעק ,טליפעג רע טָאה ,זיירק ןקילָאמַא ןייז ןיא

 זיא זיירק ןטמיטשַאב ןקיזָאד םעד ןופ גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ גנוטכַארַאפ

 ןטייצ עקיטנייה .ןייטשסיוא ןענעק סע לָאז רעטעררַאפ רעד זַא ,סיורג וצ ןעוועג

 .טימ "רעדורב-טונ , ןביילב ךָאד ןוא סיפ יד טימ לַאעדיא ןייז ןטערט רענייא ןעק

 .טינ זיא סָאד ןוא ,טצומשרַאפ ןוא ןגיּפשַאב ױזַא טָאה רע לַאעדיא סעמעוו ,יד
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 "מוא טרָאס ַא ןופ רעכיג רָאנ ,טייקנעקנוזעג רעשילַארָאמ ַא ןופ טַאטלוזער רעד

 טרענעג טרעװ סָאװ ,טייקרעכיזמוא ןַא ,עיציזָאּפ רענענייא רעד ןיא טייקרעכיז

 רעכעלטנפע רעד ןופ ןלעּפ םעד ךרוד רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא טרעוו ןוא

 | | ,גנוניימ

 רעד ןופ טפַארק רעקידנרילָארטנַאק רעסיורג רעד ןיא ?גנַאמ רעד זיא ךיוא

 ,ןשטנעמ עטוג רעייז ?לכב ,ךס ַא סָאװ ,םעד ןיא קידלוש גנוניימ רעכעלטנפע

 טינ לָאמ ןייק ןטלָאװ ייז סָאװ ,ןנעווסנבעל ןיא ןיירַא ןלַאפ ,עכַאװש רעבָא

 ,ןביל ןוא ןטכַא ייז ןעמעוו ,ןשטנעמ זַא ,טסואוועג ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןטָארטַאב

 ןעמ ןעמעוו וצ ,ןשטנעמ יד טָא ,ןיינ ,ןבעל טרַא רעייז וצ ןייז םיכסמ טינ ןלעוו

 סע ןוא ,עכַאװש יד יו ,עגַאל רעקיבלעז רעד ןיא טּפָא ןענייז ףורַא סע טקוק

 .קידנסיוו טינ ןוא קידנעעז טינ ךיז ןכַאמ וצ סערעטניא רעייז טּפָא רָאנ ןיא

 ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ לגנַאמ רעד ןזיא סע זַא ,רָאלק זיא רימ רַאפ ,ץרוק

 ןיא ױזַא ןיא ןבעל ךעלטּפַאשלעזעג רעזדנוא סָאװ ,םעד ןיא קידלוש זיא סָאװ

 יי ,גנונדֹרָא רעסיוא ןצנַאנ

 .גנוניימ עכעלטנפע עטריזילַאטסירק ַא ןפַאשַאב וצ םוא ,ןכל ,ךיז טלדנַאה סע

 ,לַאנרושז-שדוח ַא אקווד ןָאט ןעק ,גנוניימ ןיימ טיול ,סָאד ןוא

 עכַאװש ַא רָאג ןבָאה ןעק ,עטסעב יד ןייז יִז געמ ,גנוטייצ עכעלגעט א

 ױזַא יו ,טסייו ןעמ .גנוניימ רעכעלטנפע ןַא ןופ גנורימרָאפ רעד ףיוא גנוקריוו

 ,טײקיטסַאה ַא רַאפ סָאװ טימ ,טלעטשעגנעמאזוצ טרעוו גנוטייצ עכעלנעט ַא

 ןיא סָאד ."סיֹורַא טינ סטוג ןייק טמוק שינעלייא ןופ , ,סע ןעמ טגָאז יו ,ןוא

 ןבָאה ןגעמ ןוא ןענעק עכלעוו ןופ רעבעגסיורַא יד ,גנוטייצ רעטסעב רעד חוכפ

 טרילָארטנַאק רעבָא ןרעוו ןעננוטייצ עכעלגעט עטסרעמ יד .תונווכ עטסעב יד

 יד ןשימעצ רָאנ ןעק גנוטייצ ַאזַא ןוא ,"סענזיב טָאב גניטַאנ, ןוא סענזיב ןופ

 גנוטייצ עכעלטנכעוו ַא .יז ןפַאשַאב טינ רעבָא ,יז ןרעטשעצ ,גנוניימ עכעלטנפע

 ַא ריא ןיא אד ךָאנ זיא ץלַא רעבָא ,טכיזניה רעד ןיא טָא ןָאטּפיױא סָאװטע ןיוש ןעקס

 ןַא ןופ אלימב ןוא טייקטניילרעביא טינ ןופ ,שינעגָאי ןופ טנעמעלע רעקרַאטש

 סיוועג טָאה "ש"ַאפ , יד ,ןגַארּפ ענעדיישרַאפ רעביא ןעגנוניימ ןופ טייקיטייצמוא

 ,גנוניימ רעכעלטנפע רעטמיטשַאב ַא ןופ גנורימרָאפ רעד וצ ןנָארטעניײב ליפ

 ןעגנוניימ עריא ןענייז לָאמ עלַא טינ .קידנגינעג טינ זיא עריא טעברַא יד רעבָא

 .ןשרָאפכָאנ ןוא ןעקנעדכָאנ ןגנַאל ןופ לּפמעטש רעד ןקרעמ ךיז לָאז סע זַא ,עכלעזַא

 ןופ קורדנייא םעד ןכַאמ "ש"ַאפ, רעד ןיא טקורדעג ןרעו סָאװ ןכַאז ךס ַא

 ןענעק ,ךעלריטַאנ .טיײקיטסַאה ןיא טנכייצעגפיוא ,"רעדעפיילב ַא טימ ןציטָאנ ,

 .גנוניימ רעכעלטנפע רעקרַאטש ַא ןופ רעפַאשַאב יד ןייז ןעגנוניימ עכלעזַא טינ

 ,רעריזיטַאּפמיס ןוא רענעייפ ךס א טָאה "ש"ַאפ , יד שטָאבכ ,םעד ץוח ַא |

 גגוניימ ַא זַא ,רעטקַארַאכ ןטמיטשַאבמוא רעייז ַא ןופ ןעקנעד טרַא רעייז זיא ךָאד

 סע .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא גנוקריוו ריא ןליפ ןכַאמ לָאז "ש"ַאפ , רעד ןופ

 ,ןֶא טפיירג "ש"ַאפ , יד סָאװ ךס ַא רָאג סָאד ,גנוקריוו יד קרַאטש טינ ױזַא זיא

 -רַאפ רעייז רעטייוו ןָאט ןוא קידנסיוו-טינרָאנ ךיז ןכַאמ וצ ןעניגרַאפ ךיז ןענעק
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 ,ןְכַאזרוא בילוצ טָאה "ש"ַאפ , יד זַא ,רָאלק ךָאד סע טזייוו .טעברַא עכעלברעד

 ,גנוניימ עכעלטנפע יד טָא ןפַאשַאב טנָאקעג טינ ךָאנ ,דלוש ריא טינ ןענייז סָאװ

 .,רָאטקַאפ רעכעלטפַאשלעזעג רעקיטיײטַאב ַא ןייז לָאז סָאװ/

 ַא זַא ,ביילג ךיא ?ייוו ,לַאנרושזשדוח ַא רַאפ ךיא ןיב רַאפרעד טָא ןיא

 "רעביא ןפורּפָא ךיז לָאז סָאװ ןוא ,טנַאה רעקיאעפ ַא ןופ טריפעג ,טפירש-שרוח

 ןטעברַאטימ ןלָאז סע עכלעוו ןיא ןוא ,ןנַארפ-טייצ ײלרעלַא ףיוא ןסַאלעג ןוא טנייל

 "וצ טינ ןפרַאד עכלעוו ןוא ,עגַארפ רעסיוא זיא טייקכעלרע סעמעוו ,ןשטנעמ

 -נקנעדכָאג ןוא קידנשרָאפכָאנ עקַאט רָאנ ,טײקיטסַאה ןיא לקיטרַא םעד ןלעטש

 טעװ סָאװ גנוניימ רעכעלטנפע .ןַא ןופ ףַאשַאב םעד וצ ךעלדנע ןריפ זומ ,קיד

 סָאװ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא ןטייקכעלסעה עלַא ךעלגעממוא ןכַאמ

 | ,ןגיוא יד ןיא ןדעי טציא ךיז ןפרַאװ

 ַאזַא םֹורַא ןייז ןלעװ סָאװ ,רענעייל טנזיוט עכעלטע יד ןַא ,ביילג ךיא

 רעזדנוא ףיוא סולפנייא ןעמַאזלייה ַא ןביאסיוא טייצ רעד טימ ןלעוו ,טפירשטייצ

 ןופ רענעייל לָאצ יד ןרעו טעװו סע רעסערג סָאװ ןוא ;ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 ךיא .סולפנייא רעד ןרעוו טעוװ רעקיטכעמ ןוא רעסערג ץלַא לַאנרושז ןקיזָאד םעד

 עכָאּפע ןַא ךעלקריוו ןייז טעוװ לַאנרושז רעייא ןופ טרובעג רעד זא ,רַאפרעד ףָאה

 ."ןבעל-עקשערטעּפ-רקפה ןעיורנ רעזדנוא ןיא עקידנכַאמ

 שיגרענע ךיז ןעמענ וצ קשח ןבעגעגניירַא זדנוא סע טָאה ווירב רעד טָא

 טלעטש "טּפַאשלעזעג עיירפ , יד סָאװ ,ליצ רעד זיא סָאד ,ָאי .טעברַא רעד וצ

 -והת רעזדנוא ןיא גנוניימ עכעלטנפע עטריזילַאטסירק ַא ןפַאשַאב ליוװ יז .ךיז

 ,טשימעצ ױזַא ץלַא ןיא סע ואוו ,טרָאד גנונעדרָא ןעננערב ליוװ יז .ןבעל-והובו

 עשימערַאקַא ןַא ןייז רָאנ טינ ליװ יז .ןטייוצ םעד טינ טנעקרעד רענייא זַא

 רעד טימ ןוא שינרענע ,ףיט לָאז סָאװ ,טַאט ןופ טפירש ַא ךיוא רָאנ ,טפירש

 ,ןבעל ןיא ןפיירגניירַא גנוניילרעביא רעטסערנ

 םוג ץנַאג סע ןסייו רימ ;רערעװש ַא רעייז ןוא ליצ רעסיורנ א ןיא סע

 ,רעטעברַאטימ זיירק םעניילק רעזדנוא ןופ ףליה דעד טימ זַא ,ןפָאה רימ רעבָא

 יד ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,רעסערג ןוא רעסערג ץְלַא ןרעוו סיוועג טעװ סָאװ

 .ןכיירגרעד ליצ רעזדנוא רימ ןלעוו ,לַאנרושז םעד ןופ רענעייל ןוא דניירפ

 ,תוחוכ יד ןעיַאטס ןלעוװ סע יצ ,טינ יצ ןכיירגרעד םיא ןלעוו רימ יצ ,רעבָא

 עבָארּפ ַא ןָא .גנוגנערטשנא ןַא ןכַאמ וצ ,עבָארּפ ַא ןכַאמ וצ יאדכ זיא סע ,טינ יצ

 ןָאטעגפיוא טינ לָאמ ןייק ךַאז עסיורג ,עטוג ןייק ךָאנ זיא גנוגנערטשנָא ןַא ןוא

 ישדוח רעזדנוא ןבעגוצסיורַא ןָא רימ ןבייה ליפענ םעד טָא טימ ןוא ןרָאװעג

 ."טפַאשלעזעג עיירפ יד , לאנרושז



 ? גנוניימ עכעלטנפע ןתמא רעד ןיא זיא סָאװ

 (1910 ץרַאמ -- "טּפַאשלעזעג עיירפ,;)

 ,רוטַארעטיל ,עדָאמ ,ץעזעג -- ץלַא ואוו ,רעדנעל עשיכרַאנָאמ יד ןיא
 רוּפש ןייק ָאטינ ,ךעלריטַאנ ,זיא טרָאד ,ךרַאנָאמ םענופ טריטקיד טרעוו --- טסנוק

 יד ,ןכערברַאפ א גנוניימ עכעלטנפע ןיא טרָאד .גנוניימ רעכעלטנפע ןַא ןופ

 ןליו םעד ןֹופ ?וקרעדיוו רעד ןיא ,טרָאד טריטסיזקע סָאװ ,גנוניימ עכעלטנפע

 ,טָאּפסעד םעד ןופ

 ךָארג זיא יז .רימ ןעניימ גנוניימ עכעלטנפע אזַא טינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 .גנוניימ רעבכעלטנפע רעדעי ןופ טײהנזעוװּפָא יד

 ןיוש זיא סע ואוו ,תונידמ עשיטַארקָאמעד רעקינייו רעדָא רעמ יד ןיא
 טָאה קלאפ סָאד טשרמולכ ואוו ןוא ,גנוניימ עכעלטנפע עלעיציפָא ןייק ַאטינ

 ןורסח רעד רעבָא ,גנוניימ רעכעלטנפע ןַא ןופ םינמיס ָאי ךיז ןעעז טרָאד ,העד יד
 ,גנוניימ רעכעלטנפע רעכעלטייחנייא ןַא ןופ ןדייר טינ ןעק ןעמ זַא ,סנטשרע ,זיא

 הנלפחירוד םעד ןיא ןוא ,ןעננוניימ עכעלטנפע ךס ַא רָאנ ָאד ןענייז סע לייוו

 ןייגרעד וצ ךעלנעממוא יוװ טעמכ סע ןיא ,ןעגנוניימ עבעלטנפע עלָא יד טָא ןופ
 רעדנַא ןַא ָאד זיא ךָאנ וצרעד ןוא גנוניימ עכעלטנפע יד ןתמא ןיא זיא סע סָאװ

 יד ,גנוניימ עכעלטנפע יד ןיא ,רעדנעל עשיכרַאנָאמ יד ןיא יו טקנוּפ -- :הרצ

 רעדנעל עשיטַארקַאמעד יד ןיא ןיא ױזַא ,עקילק רעקידנשרעה רעד ןופ גנוניימ
 ןזיירק-ןשטנעמ עסיוועג ןופ קורדסיוא רעתמא רעד טינ גנוניימ עכעלטנפע עדעי
 ,ןזיירס עסיוועג יד ןייא סע ןסעומש סָאװ ,ןגָאגַאמעד ענעדיישרַאפ ןופ רָאג רָאנ

 ןטכַארטַאב ןעמ ןעק ןגָאנַאמעד עכלעזַא רַאפ ,גנוניימ עכעלטנפע רעייז זיא סָאד זא

 עכלעזא רעטנוא ,ןרילָאק ייֵלְרעֶלַא ןופ סנשיטילָאּפ יד ,רעקידיירּפ יד ,עסערּפ יד
 טליפעגנ ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא רָאנ םערָאװ ,ךעלדנעטשרַאפ סע זיא ןדנעטשמוא

 ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד וצ גנוטכַארַאפ עפיט ַא רָאנ םויה דע ךָאנ ןליפ ןוא

 ענעפורעג ױזַא יד טָא יוװ ,סייו ןעמ ןזַא ,ןליפ שרעדנַא ןעמ ןעק יו ,םערָאוװ

 !ןטייז עֶּלַא ףיוא טיירדעג ןוא טשלעפענ ,טריצירבַאפ טרעוו גנוניימ עבעלטנמע

 -כיוו רעד ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,גנוניימ עכעלטנפע יד טָאה רַאפרעד ןוא

 ריא ןרָאלרַאפ ,ןבעל ןכעלטנפע ןיא ,ןבעל ןיא רָאטקַאפ רעקיבינסָאמ רעטסקיט
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 "גנולעטשַאב ףיוא, ַאזַא טכַאמ ןעמ ,ַאב ?גנוניימ עבעלטנפע יד .טייטאב ןצנַאנ

 רעד ףיוא טשרמולכ ךיז קידנציטש ,ךיז טסולג םענייא סָאװ ,טוט ןעמ ןוא

 | .ננוניימ רעכעלטנפע

 ןעייּפש ןוא ןטליש ?ןָאט שטנעמ רעכעלרע ןַא לַאפ ַאזַא ןיא לָאז סָאװ

 ןגָאגַאמעד יד .ןפלעה טינ טעװ סע ןוא טינ ןעק גנוניימ רעכעלטנפע רעד ףיוא

 ,טינ רע ןעק ךיוא ,ןרָאצמירג ןצנַאג ןייז ןופ ןכַאלסיױוא ךיז טכער טשרע ןלעוו

 "טנפע ןייק רָאנ זיא סע ןעוו ,ןטייצ יד ךָאנ ןטסולעגקירוצ ,שטנעמ רעיירפ ַא יו

 יָאּפסעד רעד טשרעהעג טָאה ץַאלּפ ריא ףיוא ןעוו ןוא ,ןעוועג טינ גנוניימ עבעל

 ןָאטּפיױא סטוג ?יוו רע ביוא ,זומ רע .ןביוא ןופ ?ומעסָאּפ (טַאטקיד) טיב , רעשיט

 יד רעכלעװ ףיוא ,גנוניימ עכעלטנפע עיינ ַא ןעיובפיוא ןעמענ ךיז ;ןבעל ןיא

 עקיזָאד יד רָאנ ןוא .הטילש ןייק ןבָאה ןענעק טינ ןלָאז ןגָאגַאמעד ענעדיישראפ

 יד ןרעו טייצ רעד טימ ןעק ,ןבעל ןיא ןרעוו ןפורעגסױרַא ןענעק לָאז יז ביוא

 -טנפע ַאזַא ןופ יובפיוא רעד זַא ,ךיז טײטשרַאפ .גנוניימ עכעלטנפע עקידנשרעה

 ןגירקוצנעמַאזוצ טכייל ןיא סע ,גָאט ַא ןופ טעברַא יד ןייז טינ ןעק גנוניימ רעכעל

 ןצנוק ערעדנַא ךרוד ןוא םזיטָאנּפיה ךרוד יז ןעלדנַאװרַאפ ןוא ןשטנעמ עסַאמ א

 עקַאט זיא סָאד .ןייֵלַא טליוו ריא סָאװ רַאפ עסַאמ רעקידנעײרשיַארוה ַא ןיא

 ןדייר ריס .טריצירבַאפ ןרעוו ןעגנוניימ עכעלטנפע לייט רָאנ יו ,רענייטש רעד

 יד ןעלניּפשּפָא ךעלטייד ןוא רָאלק לָאז סָאװ ,גנוניימ רעכעלטנפע ןַא ןופ רעבָא

 ןוא ןעעדיא סיועג טָאה סָאװ ,םלוע םעד ןופ ןעגנובערטש יד ןוא ןעעדיא

 ַאזַא ןופ גנודליבסיוא רעד רַאפ ןוא ,ןדײרקױרַא טינ ןעק רע סָאװ ןעגנובערטש

 ײנַא ןוא ןעלקיטרַאדעיצַאטיגַא עווָאברַאקס גונעג טינ ןענייז גנוניימ רעכעלטנפע

 ןדליבסיוא ךיז ןוומ וצרעד ביײלקּפָא-ןזַארּפ רעכעלנייוועג רעד ןוא סעדער-עיצאט

 םימ ןעז ,ּפעק ענעגייא ערעייז טימ ןעקנעד ןענעק ,סנטשרע סָאװ ,ןשטנעמ

 ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ עכעלרע ןייז ייז ןזומ סנטייווצ ןוא ,ןגיוא ענעגייא ערעייז

 .ןעז ךעלרע ןֹוא ןעקנעד ךעלרע יוװ ,שרעדנַא טינרָאג

 ערניימעג זיא סע רעכלעוו ןיא לָאצ רעקיטייטַאב ַא ןיא ןשטנעמ עכלעזא

 םינ ןענייז ןשטנעמ עכלעזַא .גנוניימ רעבעלטנפע רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד ןענייז

 ןיא ןייז טינ סע ןליוװ ייז לייוו ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ סרָאטַאטקיד יד

 וליפא ,ןרעוו טינ רעמ ןיוש סע ייז ןענעק ,טייצ רעד טימ ,רעטעּפש ןוא ,בייהנָא

 רעכעלנטפע רעד ןופ רעשטייטסיוא יד ןיופב ןענייז ייז ,ןלעוו סע ןלָאז ייז ןעוו

 עסיװעג א טינ ןוא סולפנייא ןַא סיוא טביא טכַאמ ריא ךרוד סָאװ ,גנוניימ

 .ןבעל ןכעלטנפע ןצנַאג םעד גנוטכיר

 םעװ סע ןוא .גנוניימ עכעלטנפע טרָאװ םעד רעטנוא רימ ןעייטשרַאפ סָאד

 ?ג"פ , רעד ןופ ןענָאמ וצ טכער טינ זיא סע לייוו ,רענעייל ןרַאפ ןרעוו רָאלק טציא

 -ייס רעכעלטנפע רעד ןופ גנורימרָאפ רעד רַאפ ןָאטעגפיױוא ןיוש יז טָאה סָאװ

 ןגעוװטסעד ןופ רעבָא ,ןָאטעג טינרָאג ךאנ עקַאט ,ךעלניישננייא טָאה יז .גנונ

 סָאװ ,רעקיטירק ערעזדנוא רעייז ןעקנַאד רימ .טכַאמעג ןיוש יז טָאה בייהנָא ןַא

 -יטרַאּפ עגנע ןייק טינ זיא "ג"פ, יד זַא ,טלעוו רעד רַאפ טכַאמעג רַאּלק ןבָאה
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 עטסעב יד ךיז וצ ןעיצוצ "ג"פ ,, יד טעװ רַאפרעד ןוא .קיטכיר זיא סָאד .טפירש

 סָאד ןבעג ןלעוװ סָאװ ,ןעײטרַאּפ ײלרעלַא ןופ רעביירש עטסעב יד ןוא רענעייל
 רעד טימ טעו טַאטלוזער סלַא ,"ג"פ , רעד רַאפ ייז ןיא ָאד זיא סָאװ ,עטסעב

 ןּוא קידנעטשטסבלעז יא ןטכַארט סָאװ ןשטנעמ סָאלק ַא ןדליבסיוא ךיז טייצ

 ןבעג ןזופ שרעדנַא רעדָא ױזַא ןלעװ סָאװ ןוא ,ןטכיזניה עַלַא ןיא ךעלרע יא

 ןבעג טימרעד ריא ןלעוו ייז ,ה"ד ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד ברַאפ עיינ ,עשירפ ַא

 ךיז טשרע טעװ ,ןרעוו טעװ סָאד ןעוו ןֹוא .גנוטכיר עטנוזעג ןוא עטמיטשַאב ַא

 .טייקיטעט עטנוזעג עקידנעגנערב-טכורפ ַא ןבייהנָא ןענעק

 -עג טעװ גנודליבסיוא ןוא גנורעלקפיוא ןופ סעצָארּפ רעד טָא גנַאל יו
 רימ :ןגָאז ןיוש רימ ןענעק סָאד רעבָא ;ןעמיטשַאב טינ רימ ןענעק סָאד .ןרעיוד
 ןוא .טוג ןביוהעגנָא ןבָאה רימ זַא ,ךאילש ןקיטכיר ןפיוא ןענייז רימ זַא ןליפ
 ַא רַאפ "ג"פ , יד ןכַאמ ןפלעה זדנוא ןלעװ ןשטנעמ עכעלרע ןוא עטוג עלַא ןעוו
 רימ ןלעוו --- ,זיוה ןדעי ןיא ןעניפעג ךיז לָאז סָאװ ,לַאנרושז ַא רַאפ ,טכַאמ
 ,סע ןפָאה רימ יוװ ,רעירפ ליפ ךָאנ טכורפ עטונ יד ןעז סיווענ



 ןק ַא ר ש ע צ

 (1911 ,רשורבעפ -- "טפַאשלעזעג עיירפ ,)

 קיאור ןלייצרעד סע רימ ןענעק ,רעבירָאפ זיא ראפעג עסיורג יד זַא ,טציא

 טסגנַא ןופ געט ןוא ןטונימ ַא רַאפ סָאװ רעבָא .ןּפיל יד ףיֹוא לכיימש ַא טימ ןֹוא

 !שדוח ןטצעל םעד טבעלעגרעביא סע טָאה טלעוו יד ארומ ןוא

 ,רַאפרעד אמתסמ ןיא סָאד רעבָא ? ןדער רימ סָאװ ןופ טינ טסייוו ריא

 עכעלגעט עסיורג ערעזדנוא ,ערעזדנוא עסערּפ יד טנעיילעג טינ טָאה ריא לייוו

 ןַא ,טסואוועג ְךָאד ריא טלָאװ טינַא ,עקירעמַא ןוא עּפָארייא ןופ ןעגנוטייצ |

 עקַאט קילג ַא ,גנַאנרעטנוא רעד טושּפ טָארדעג טָאה עיצַאזיליוװיצ עצנַאנ רעזדנוא

 טומ ןייז טימ טָאה לישטריושט ןָאטסניװ ,רַאטערקעס-םייח רעשילגנע רעד סָאװ

 רעכעלקערש רעד טָא ןופ טלעװ עצנַאנ יד טעװעטַארעג טײקנסָאלשטנַא ןוא

 רעזדנוא ןופ ןרָאװעג טציא טלָאװ סע סאו ,סייוו רעוו ! רע טינ ןעוו ,ךַא ,רַאפענ

 .לטלעוו ץנַאנ

 לייוו ,רַאפרעד רָאנ-זיא סָאד !ּפעק עשיטּפעקס ערעייא טימ טינ טלקָאש ןוא

 ידכב ,וצרעד ָאד ןענייז סָאװ ,רעבָא ןעגנוריגער ערעזדנוא .טינ טסייוו ריא

 ןבָאה ייז .טינרָאנ ןיוש ןעלמערד ייז ,קילג ןוא ור רעזדנוא ףיוא ןסַאּפוצפיוא

 -עג טרעו סע עיצַאריפסנַאק ערעטצניפ א רַאפ סָאװ ,טסואוועג טונ רָאנ ןיוש

 -כָאנ ןָא בייהנַא ןופ ןבָאה ייז ,ןטסיכרַאנַאןטסירָארעט עדנַאב ַא ןופ ןענוּפש

 םענייש ןייא ןיא ןוא ,עיצַאריּפסנָאק רעטלפייווצרַאפ-טלעװ רעד טָא טריּפשעג

 ,טירטס ינדיס ןיא ןליוק עקסטַאדלָאס ןופ ךעלדנירג ןרָאװעג ןסָאשעצ יז זיא גָאט
 | | ...ןַאדנַאל

 -עגסיורַא זיא ןטַאדלָאס קְלֶאֹּפ רעצנַאג ַא ןעמעוו ןגעק ,ייווצ יד טָא ? סָאװי
 ,דניירפ ,תועט ַא ? םיבנג ןוא רעביור עטושּפ רָאנ ןעוועג ןענייז ,ןרָאװעגנ טריפ

 ייוצ יד רַאפ זיא יירעכערבנייא יד .טיײקטסָארּפ רעייא םעד ןיא ןיִא קידלוש
 ןֵא ןופ רעדילנטימ ןעוועג ייז ןענייז ןתמא רעד ןיא .עקסַאמ ַא זיולב ןעוועג
 ןענעליוקוצסיוא ןסָאלשַאב ןבָאה סָאװ ,ןטסירָארעט עדנַאב רעלַאנַאיצאנרעטניא
 ַא רעטנוא ןבָארגעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייז סָאװ סָאד .עּפָאריײא ןיא רעשרעה עלַא
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 ,ייציִלָאּפ יד ןרַָאנוצּפָא יו ייז רַאפ ?טימ ַא זיולב ןעוועג זיא סָאד ,םָארק-ןטנעמיד

 סע ןבָאה ,ןָאדנָאל ןיא ,טרָאד ,ןָאט וצ טָאה יז ןעמעוו טימ ןסיוו טינ לָאז יז ידכ

 עיצַאזיליוװיצ עצנַאג יד ןכַאמ וצ בורח ןסָאלשַאב ןרָאטַאריּפסנַָאק עכעלקערש יד

 -ונע רעד ןסָאשרעד ןרעוו טפרַאדַאב סע טָאה טרָאד ,ּפַאלק ןייא טימ ערעזדנוא

 ןיא סָאװ ,ץֵלַא ןופ ןלייז ערעדנַא עֶלַא יד ןוא רַאצ רעשיסור רעד ,גינעק רעשיל

 עוויטַאריּפסנָאק יד טָאה ןָאדנַאל ןופ ןוא ! טלעוו רעזדנוא ןיא טוג ןוא ןייש ױזַא

 עידניא זיב שזַא ,עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ץנַאנ רעביא ןסיגעצ ךיז טלָאזעג עילַאװכ

 ןכערבעצ ןוא ןרעטשעצ ,ןטסיװרַאפ רענייטש ןימ ַאזַא ףיוא ןוא ,עקירפַא ןוא

 1 ו .טיובענפיוא ימ ליפ ױזַא טימ טָאה טייהשטנעמ יד סָאװ ןילַא

 ןופ ןטייהלצנייא עװַאקישט עֶלַא יד רַאפ ץַאלּפ ןייק טינ רימ ןבָאה רעדייל

 רעד ןיא ןענעייל ןייֵלַא ייז טנעק ריא רעבָא ,עטכישעג רעכעליורג רעד טָא

 םערָאװ ,ןענרעל ןופרעד ןיוש טעוװ ריא ןוא ,שדוח םעד טָא ןופ עסערּפ רעכעלטעג

 | .טלעוו עצנַאג יד ןלַאפַאב סע ןיא דחּפו המיא ַאזַא

 ,טרעקרַאפ ! טינ ךיוא רָאה ַא ? ןבירטרעביא עלעסיב ַא טינ רעבָא סָאד זיא

 -דנוא ןופ טלַאהניא םעד ןבענעגרעביא םערָאפ רעכַאװש ַא רעייז ןיא ןכָאה רימ

 טָא ןיא עטסוװַאקישט סָאד ,רקיע עמַאס רעד זיא סָאד טינ רָאנ .עסערּפטלעװ רעז

 ךעלקריוו טָאה ,םוקילבוּפ-רענעייל עביל סָאד ,םלוע רעד סָאװ זיא עטכישעג רעד

 טָאה םוקילבוּפ עכיל סָאד .רַאפעג רעקידנעמוקעגנָא רעד רַאפ ןקָארשרער ךיז
 ןצנַאג םעד טָא ןיא טביילנעג ןֹוא טרָאװ סעדעי ןעננולשעג טייקענדעשז טימ

 .תוטש

 -עקרַאטש ץלַא רַאפרעד רעבָא ,קרַאטש יױזַא טינ סע ןליפ ,עיצַאריּפסנַאק רע
 ןופ רעטנעצ עמַאס םעד ןופ טייוו ?סיב ַא ןענייז סָאװ ,עקינעי יד רשפא

 ד
 עסייה יד טָא ןכַאמוצכרוד ןעוועג טרעשַאב ןיא סע ןעמעוו ,יד טציא סע ןליפ

 ןעזעג לָאמַא טָאה ןעמ סָאװ ,םענעי וצ יי .,ןָאדנָאל ןיא טייצ עטנַאסערעטניא

 ןייז זיא ,ןיילַא טסיכרַאנַא םעד טפערטַאבנָא סָאװ !טסיכרַאנַא ןַא טימ ןדייר
 ביוטש ןוא ׁשֵא וצ ןענייז טנעמַאמ ןייא ןיא .ךַאזרקפה ַא ןרָאװעג רָאנ ןבעל
 וצ הוצמ ַא ןיא סע ןכלעוו ,רעיוהענמוא ןַא יו טכערנשטנעמ ענייז עלַא ןרָאװעג

 .ַא ואוו ,גנוניואוו ןייק ןגירק טינ טציא רע ןעק ,ןגלָאפרַאפ וצ ,ןקינייּפ וצ ,ןטייט
 ןייק הנויח ףיֹוא ןענידרַאפ ֹוצ ידכ ,ץַאלּפסטעברַא ןייק ,ןפָאלשוצרעביא טכַאנ

 ןַא סעּפע טייקיניילק ַא .ןקירדוצסיוא ןעקנַאדעג ענייז ואוו ,ץַאלּפ-סגנולמַאזרַאפ
 | ! טסיכראנַא

 ירַאנַא יד רַאפ שדוח רעד טָא ןעוועג סע זיא דנַאטשוצ רעכעלרעדיוש ַא
 רימ ןטלָאװ .טרפב רענָאדנָאל יד רַאפ ןוא ללכב טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןטסיכ

 רענלצנייא ןַא יו ,שירעטסיה ױזַא ןרעוו לָאמ ַא ןעק קלָאפ ַא זַא טסואוועג טינ
 ןיא ,ןשטנעמ םעד ןיא ןעלפייווצרַאפ וצ רָאנ עקַאט ןעוועג סע טלָאװ ,שטנעמ
 ןסייוו קילג םוצ רָאנ ,טייקיאעפ-סגנולקיװטנַא ןייז ןיא ,דנַאטשרַאט ןטנוזעג ןייז
 ,ןטלַאהנָא גנַאל טינ טעװ יז ,ל"ר ,תאלוח-סגנַאנרעביא ןַא זיולב זיא סָאד זַא ,רימ
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 -רַאפ ךיז טעװ ןוא ,ךיז וצ קירוצ ןעמוק דלַאב סיוועג טעװ שטנעמ ןימ רעד ןוא

 ,טייקדליוו רענַאטנעמָאמ ןייז רַאפ ןעמעש

 ,גנונעפָאה יד רָאנ טינ זיא סע .רעטייו ךָאנ טייג םזימיטּפָא רעזדנוא ןוא

 רָאנ ,קרַאטש ןדנוא טכַאמ סָאװ ,לכש םוצ ןעמוק רעדיו טעו םלוע רעד זַא

 זדנוא רַאפ טָאה געיעג-ןטסיכרַאנַא עגנילצולּפ סָאד טָא ,גנונלָאפרַאפ יד טא דארג

 ןביוהעגנָא טינ לָאמ ןייק טְלָאװ געיעג סָאד .טסיירט ןופ טנעמעלע ןסיוועג ַא

 ןראװעג טרעלקרעד טינ טנורג םוש ןָא לָאמ ןייק ןטלָאװ רעכערברַאפ .ןרָאװעג

 סערעטניא ןסיורג ַאזַא טַאהעג טינ ןטלָאװ ןעגנוריגער יד ןעוו ,ןטסיכרַאנַא רַאפ

 ןזַא ,טקַאפ רעד ןוא ,טלעוװ רעד ןופ ןניוא יד ןיא ןצומשרַאפ וצ םזיכרַאנַא םעד

 ןיא ,םלוע םעד ןריזירָארעט ןופ ?טימ םעד טָא טדנעוװעגנָא ןבָאה ןעננוריגער יד

 םזיכרַאנַא ןתמא םוצ זַא ,אמתסמ ןסייוו ייז זַא ,זייוַאב רערָאלק ַא זדנוא רַאפ

 רערעטייוו ןייז ןיא ןרעטש םיא ליוװ ןעמ ביוא ,קרַאטש רָאנ ןעמענ ךיז ןעמ ןומ

 :סיכרַאנַא רעד גלָאפרעד ַא רַאפ קָאו ,טקעמשרעד אמתסמ ןבָאה ייז .גנוקריוו

 ןבָאה םיא רַאפ ,שינרעטצניפ עטכידעג יד ןביירטעצ ןיא סע טָאה קנַאדעג רעשיט

 טינ ןוא ענעגיוטשעג טינ יד רַאפ טינ ,ןקָארשרעד ןעגנוריגער ערעזדנוא סָאד ךיז

 טייצ ַא ףיוא לָאמ ַא רעדיוו ,ןעוועג זיא קירט רעד .סעיצַאריּפסנַאק ענעגיולפעג

 רעתמא ןופ עעדיא עסיורג יד ןצרַאוװשרַאפ לָאמ ַא רעדיוו ,ּפעק יד ןעלמוטרַאפ וצ

 רעכערבנייא ייווצ יד ןנעק ןטַאדלָאס ענעפורעגסיורַא יד טימ .טייהיירפ רעכעלטנפע

 םעד ןטייט וצ רָאנ ,ןטסיכרַאנַא ייווצ יד ןסישרעד וצ יױזַא טניימעגנ טינ ןעמ טָאה

 ,קנַארעג ןשיטסיכרַאנַא ןטכולפרַאפ םעד ןגעק םלוע םעד ןריזירָארעט ,םזיכרַאנַא

 ?ןענַאנַאק טימ ןרָאװעג טייטעג קנַאדעג ַא זיא ןעוו ! ימ עטסיזמוא עכלעוו דעבָא

 סערש רענַאטנעמָאמ רעד טָא ןופ אקוד ןטרַאוװרעד רימ ןוא ! לָאמ ןייק ,לָאמ ןייק

 .עדנַאנַאּפָארּפ רעשיטסיכרַאנַא רעתמא ןופ שינעטערעג ערעדנוזַאב ַא רָאג



 טבילרַאפ ךיז יינ סָאד ףיוא רָאג

 (1926 ,5 ילוי "סטרעװרָאּפ}

 (ליבַאמטטיוט ןַא ןיא גרעב-סַאדגַארידט יד ןיא ךיב טרָאיריג טפ})

 יו .ןרָאי עניימ ןיא ךיז ןבילרַאפ וצ עדנַאש ַא ןוא הּפרה ַא ןליפא זיא סע

 ? ןשטנעמ ןקידבשוימ ןרעטלע ןַא רַאפ רָאג סע טסַאּפ

 טנַאקעג טיג ךיז בָאה ךיא זַא ,זיא גנוקידלושטנַא רעקיצנייא ןיימ רעבָא

 | .טפושיכרַאפ ךימ טָאה יז רָאנ שרעדנַא טינ .ןפלעה

 ןוא טנעָאנ ױזַא ריא טימ ןעוועג ןוא ןעזענ יז טלָאװ ריא ןעוו ,רשפא ןוא

 ,ףרואוורָאפ ןייק ןכַאמ טנעקעג טינ רימ רָאנ טינ ריא טלָאװ ,ךיא יו ,םיטניא ױזַא

 טבילרַאפ ריא ןיא ךיז טלָאװ ריא :עקיבלעז סָאד טריסַאּפ טלָאו ךייא טימ רָאנ

 .קרַאטש ױזַא טקנוּפ

 "נסיוועג ךייא ךיא ןָאק ,וליפא רָאה ַא ףיוא קידנביירטרעביא טינ םערָאװ

 ןשּפיה ןיימ ףיוא קידנקוק טינ ,טציא זיב ךָאנ בָאה ךיא זַא ,ןרעכיזרַאפ טפַאה

 | | .טנגענַאב טינ טייהנייש ַאזַא ,ןרָאי ?קעּפ

 רעדעי ,גנוגעווַאב עדעי .ריא זיא ןח טימ לופ יוו ןוא ! עיצַארג ַא רַאפ סָאװ |

 עטסדנימ סָאד ףיוא טרילרַאפ יז סָאו ןיא עטסקיטרעוװקרעמ סָאד ןוא .רעריא ריר

 רוזַא טריסַאּפ סָאד יוװ ,טייקטנעָאנ רעסיורג וצ ַא ךרוד טייקנייש ריא ןופ טינ

 יטעזרעד ןוא ייז וצ וצ טונ ךיז טקוק ריא ןעוו ,ןטייהנייש ערעדנַא ךס ַא טימ טפָא

 .רעזענ ערעייז ףיוא רעדוּפ יד ןוא ןקַאב ערעייז ףיוא שזור םעד

 -אב ריא יו קרַאטש :;ריוּפַאק טקנוּפ סע ןיא רעטבילענ רעיינ ןיימ טימ

 ןענעק טינ יו רעבָא ריא םליפ ,סנטייוו רעד ןופ יז טעז ריא ןעוו ,יז טרעדנואוו

 . רעטנעענ סָאװ ֹוצ ריא וצ טמוק ריא ןעוו ,ריא ןופ ןסיײרּפָא ךיז

 ,טייקננוי ריא טימ טפושיכראפ ךימ טָאה יז זַא ,ריא טניימ רעמָאט ןוא

 ,ןרָאי ןענַאילימ רָאג ןיא טצַאשעג טרעוו רעטלע ריא .תועט ןסיורנ ַא ריא טכַאמ

 ךופ ןעמוקעגסיורַא טשרע טלָאװ יז יוװ יױזַא ,ןייש ןוא גנוי יױזַא יז זיא ךָאד ןוא

 | .טנעה ענענייא סטָאנ

 ןיִב ךיא זַא ,טציא ןוא ,עביל עטסיינ ןיימ זיא סָאד ,רוטַאנ עמַאד יד ,ָאי
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 וצ ךיס סיצ רע .ריא ךָאנ ןעקנעכ ןייא ןיא ךיא טלַאה ,ריא ןופ טרעטייוורעד

 ןעוו ,טונימ רעד ףיוא ןטרַאװרעד םיוק ךיז ןעק ךיא .טענגַאמ ַא טימ יו ,ריא

 .ריא ךרוד גנוי יינספיוא ןרעוו ןוא ריא טימ ןעז ןענעק רעדיוו ךיז ןיוש לעוװ ךיא

 .ןקירדסיוא טיג רעטרעוװו טימ רָאנ ןָאק עמ סָאװ ,רעביוצ

 רוט-סעיצקעל עניימ ןופ םענייא ףיוא קידנרָאפ ,קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 רעד טימ טנעקַאב ךיז ךעלכעלפרעביוא ןיולב ךיא בָאה ,נערב קיפיסַאּפ םוצ זיכ

 .קורדנייא ןקידנשיורַאב ַא טכַאמעג רימ ףיוא יז טָאה טלָאמעד ןיוש ןוא ,עמַאד

 טָאה סָאװ ,ךייה רעשיטעטסעיַאמ ריא ןיא ןקוקנָא טָאז טנָאקעג טינ ךיז בָאה ךיא

 "בייר-ןברַאפ ריא ןֹופ ןרָאװעג טשאררעביא ןיב ךיא .ןטלָאּפשענ ןעלמיה יד שממ

 טלָאמעד בָאה ךיא ןוא ןכַאמכָאנ טינ וליפַא סע ןעק רעלטסניק ןייק סָאװ ,טייק

 עמַאד יד זיא טנעָאנ רעד ןופ ,סנטייוו רעד ןופ יז עז ךיא סָאװ טוג :טכַארטעג

 .ןקיטציא ןיימ ףיוא רַאפרעד בָאה ךיא ןוא .קידנצייר ױזַא טינרָאנ אמתסמ

 ףיוא זַא ,טנכערעג בָאה ךיא .טשױטנַא ןייז וצ טרַאװרעד רעכיג רוט-ןגינעגרַאפ

 טלעטשעגרָאפ רימ בָאה ךיא סָאװ סָאדלַא ןעניפעג טינ ךיא ?עוו גרעב יד ןיא ןוא

 ױזַא ןיא רוטַאנ עמַאד יד .שרעדַא ץנַאנ ךיז טָאה ןזָאלעגסױא ,סנטייוו רעד ןופ

 טכוד רימ יװ ןוא .סנטייוו רעד ןופ יו טנעָאנ רעד ןופ קידנקיצטנַא ןוא ןייש

 טינ טלָאז ריא טנעָאנ יו ,םערָאװ .רענעש לופ ךָאנ טנעָאנ רעד ןופ יז ןיא ,ךיז

 ץלַא ךָאנ ךייא ןטלַאה וצ טפַאשננייא ענדָאמ יד רעבָא יז טָאה ,ריא טימ ןייז

 רעפיט ןילַא ןטסולעג ךייא ןכַאמ וצ ןוא ךיז ןופ טייקטייוו ?רעלופטקעּפסער , ןיא

 .ריא ןיא ןעננירדניירַא רעפיט ןוא

 ןעמעוו ףיוא ןטייהנייש עירָאנעטַאק ענעי וצ טינ טרעהעג רוטַאנ עמַאד יד

 .ךרוד ןוא ךרוד ןיוש ייז טנָאק ריא ןוא ןָאט וצ קילב ןייא רָאנ גונעג ןיא סע

 ןופ טלָאז ריא לפיוו זַא ,ליפ ױזַא וצ ךייא ןגָאז סָאװ ,תודוס טימ לופ זיא יז ,ןיינ

 ןופ קירוצ ץלַא ךָאנ יז טלַאה סונעג ןטסכעה םעד זַא ריא טליפ ,ןסינעג טינ ריא

 ..ןרעו טליקענּפָא טינ טונימ א ףיוא הלילח לָאז ריא וצ עביל -עייא ידכ ,ךייא

 ליבָאמָאטױא םעד ןיא טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ סָאװ געוװ ןגנַאֿל ןצנַאנ םעד

 -- ליימ טנזיוט ַא יו רעקינייװ טינ טכַאמענברוד רימ ןבָאה ןעמַאזוצ ץלַא ןוא ---

 פָארַא םינ ?קידנקיצטנַא, ?!לופטכַארּפ יו, ?!ןייש יו, :רעטרעװ יד ןענייז

 ךיז ןבָאה רימ זַא/ טגָאזעגרעביא לָאמ ליפ ױזַא סע ןבָאה רימ ,ןּפיל ערעזדנוא ןופ

 -םיוא יד טָא טקירדרעטנוא רימ ןבָאה טּפָא ןֹוא ,ןעמעש ֹוצ ןביוהעננָא ןיוש

 רימ ןבָאה ךיז ןיא טכַארטעג ,הלועּפ יד ןיא סָאװ רעבָא ,גנוקיצטנַא ןופ ןעיירשעג

 י .ךָאד סע

 ןבָאה רימ ןעוו ,טלָאמעד אקווד זדנוא טימ טריסַאּפ טינ טָאה סָאד ןוא

 ןוא ןטייקנייש עקידהנושמ ץנַאג עריא ןרעדנואווַאב וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג

 -נוה ןרָאפ ןשטנעמ עכלעוו בילוצ ןוא ךייר יױזַא זיא יז עכלעוו טימ ,ןזירּפַאק

 ךייא ךיא לעװ םעד ןגעװ .ןרעדנואוואב ןוא ןקוקוצנֶא ייז ידכ ןליימ רעטרעד

 ,עטושּפ סָאד ,עכעלטנייוועג סָאד דָארג זיא סע רָאנ ,רעטעּפש ?סיב ַא ןלייצרעד

 | ,גנוקיצטנַא ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ךייא טלַאה סאו
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 ןטייז עדייב ןופ ןיא סָאװ ,געו ַא ףיוא לייס עכעלטע ריא טרָאפ סָא
 רימ יו ןוא ,ךיז ןענעגעגַאב ןטייז עדייב ןופ רעמייב יד .רעמייב טימ םמיוזַאב
 זייא סע .ּפעק ערעייא רעכיא הּפוח ענירג ַא ןטיײרּפש ןוא ךיז ןשוק ךיז טכוד
 ןעו ,לָאמ סעדעי ןגעװטסעד ןופ ןוא ,סעכעלנייועגרעסיוא טינרַאנ ךיז םכַאד
 .לּפַאצ ןקידיירפ ַא ץרַאה רעייא טוט ,געװ ַאזַא ףיוא ןרָאפ וצ םיוא טמוק ךייא
 ךיז ןעיצ ךייא רעטנוא ןוא ,נעװ םענעּפָא ןַא ףיוא סױורַא ריא טרָאפ טָא ןוא
 ַא ךייא טוט ןענירעד ןטימ ןיא ןוא ,רענטרעג ,ןעמולב ײלרעלַא טימ  רעדלעפ
 טיג ךיוא ,ךיז טכַאד סָאד זיא -- לכייט קידנסילפ ליטש  ַא ןגניוא יד ןיא קסַאילב
 -סיוא ןַא ןקירדרעטנוא טינ ריא טנעק ןגעווטסעד ןופ ןוא ,סעכעלנייוועגרעסיוא
 .גנורעטסייגַאב רעכעלקריוו ןופ יירשעג

 עכלעזַא ןעז טינ טְלָאז ריא ?לפיוו ,סָאד ןיא עטסקיטרעווקרעמ סָאד ןוא
 ריא סָאװ ,סעיינ סָאװטע ריא טעז לָאמ עלַא זַא ,ךייא ךיז טכוד ,רעדליב-רוטַאנ
 ,ונ .(סערעזָא) סקייל ענעדיישרַאפ ןעזעג רימ ןבָאה טא :ןעזעג םינ רעירפ טָאה
 ,רעסַאװ ַא ןוא רעסַאװ ַא ןשיװצ דיישרעטנוא רעסיורג רעד ןייז טרָאד ןָאק סָאוו
 ןרעדנוזַאב ץנַאג ןייז זדנוא ףיוא טכַאמעג רעדנוזַאב קייפ רעדעי טָאה ךָאד ןוא
 ,קס}רדניועמ

 טלַאה יז זַא ,רוטַאנ רעד ףיוא ?ובלב רעד תמא ןייז טינ ,םינּפא זומ סע
 .ןרזחרעביא ןייא ןיא ךיז

 טָאה ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא זַא ,ןגָאז טינ ךיא ןָאק ןגעווטסעד ןופ |
 ַא ףיוא ןעוועג רימ ןענייז ?שמל ,טָא .קורדנייא ןקיבלעז םעד טכַאמעג רימ ףיוא
 קייל ,ןורקס קייל ,שודרָאשזד קייל :סקייל עטמירַאב ץנַאנ עכעלטע ייב ךוזַאב
 סע .קידנקיצטנַא ןוא ןייש תמאב זיא קייל רעדעי .ןײלּפמעשט קייל ןוא דיסעלפ
 ףיוא קורדנייא ןטסקרַאטש םעד טָאה עלַא ייז ןופ רעבָא .ןקוקוצנא ייז יַאדכ זיא
 -נייא סָאד ,ןסעגרַאפ טינרָאג סע ןָאק ךיא ןַא ױזַא ,שזדרָאשזד קייֵל טכַאמענ רימ
 יױזַא ,שזדרָאשזד ןעמָאנ ןייז זיא ,קייל םעד ןיא טינ רימ טלעפענ סע סָאװ ,עקיצ
 םעד ךָאנ ןעמָאנ ןייז ןגָארקעג טָאה סקייל עלַא ןשיווצ גינעק רעד !שיאַאזָארּפ
 ןקימנייה זיב ךָאנ ךיז רע טפור ױזַא ןוא ,ןטייווצ םעד שזדרָאשוד גינעק ןשילננע
 ,טדנעוועג ךיז רימ ןיא טלָאװ סָאד ןעוו ,םשהדלוליח ַא ןיא סע ,תונמאנב .גָאט
 קייל ןעמָאנ םעד ףיוא ןטיבעגמוא ךיילג קייל םעד ןֹופ ןעמָאנ םעד ךיא טלָאו
 ענושמ ןענייז ןשטנעמ רעכלעוו רַאפ טייהנייש רעשיכירג רענעי ךָאנ ,ַאנעלעה
 יד יוװ ,סָאװ ןוא תומחלמ עטסקיטולב יד גנַאל ןרָאי םריפעגנַא ןוא ןרָאװעג
 ןטספיט ריא זיכ טננוי ןוא טייקנייש ריא ייב ןבילבענ ןיא ,טלייצרעד עדנעגעל
 .רעטלע

 -נואו םעד רַאפ טסַאּפענ ךיז ךעלקריוו טלָאװ סָאו ןעמָאנ רעד זיא סָאד
 .קייֵּל ןבעלרעד

 רעד ןוא ;רעטרעוו יד טימ יקרָאנ ןָא טבייה ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ענייא
 גנולייצרעד יד טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו זַא ,ךיא קנעדעג ...טלכיימשענ טָאה ךייט
 א .הצילמ ןיא סָאד :ןָאטעג טכַארט ַא ךיז ייב ךיא בָאה ,קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ
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 קייל ןעזרעד סנטייו רעד ןופ רָאנ רעבָא בָאה ךיא ןעװו .טינ טלכיימש ךייט

 שודדָאשזד קייֵל זַא ,קילייה זיא רימ סָאװ ,ןילא ייב ןרעווש ךיא ןָאק שזדרָאשזד

 טימ רעמייב יד ךרוד טלכיימשענ ריס וצ טָאה רע .טלכיימשעג רימ וצ טָאה

 רעטכעוו עיירט יוו ,ייז .וליפַא נרעב יד ךרוד ,טלגנירעגמורַא זןיא רע עכלעוו

 ,ןטַאש ,ןרעטש טינ םיא לָאז ניוא זייב ןייק זַא ,םיא ןטיה ,םיא םורַא ןעייטש

 דיא טימ ךייא ןעננַאפ וצ יו ךָאד טייטשרַאפ ,עקטעקָאק עקיבייא יד ,יז רעבָא

 טעב ַא ןיא יו ךיז טעילַאכ סָאװ ,רעּפרעק ןקידנצייר םענייש ריא טימ ,לכיימש

 .נרעב ןוא רעמייב יד ןשיווצ

 יז טָאה רעקרַאטש ץלַא ,ריא וצ ןעמוקענוצ ןענייז רימ רעטנעענ סָאװ ןוא

 ץרַאה ַא ןבָאה טפרַאדַאב ךעלקריוו טָאה רענייא ןוא ,זדנוא וצ טעשטסַאלעג ךיז

 .םעזוב ןסידנעלקניפ ריא ףיוא ןעיצוצסיוא ךיז ןטסולעג וצ טינ ןוא ,ןייטש ןופ

 ךיא ! סעילַאװכ עריא ןיא ןעקנוטוצניירַא ךיז ןניוצעג טָאה סע יװ ,דַא

 בָאה ןייר לָאטשירק ױזַא ןייז לָאז רעסַאװ ַא רעבָא ,ןכייט ײלרעלַא ןעזעג בָאה

 : .ןעזעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ ךיא

 סָאו סע ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ןסיוורעד וצ ךיז עוַאקעשט ןעוועג ןיא רימ

 ,טסואוורעד ךיז בָאה ךיא ןוא ,קידנצילב ױזַא .רעביוז יױזַא זיא רעסַאװ סָאד

 יד ןופ ,ןזדלעפ יד ןופ סיורַא טלַאװק קייל םעד ןיא רעסַאװ סָאד זא ,סנטשרע

 ןיומש לקערב ןייק זַא ,טסַאּפעגפיוא קרַאטש טרעוו ,סנטייווצ ןוא גרעב ענדענייטש

 ,םיא ןיא ןלַאפנירַא טינ לָאז

 רעביא ןרָאפכרוד ךיז זיא ערעזַא רעד ןיא ךיז ןדָאב וצ עטסעב טעמכ סָאד

 ןגינענרַאפ רעד טסָאק טנעס 78 ןיולב ,ןָאטעג עקַאט רימ ןבָאה סָאד ןוא .,ריא

 קייל ןופ םעזוב םעד ףיוא ףישרָאטַאמ רעשּפיה ץנַאג ַא ןיא ןעננערנרַאפ .וצ

 רעד ןופ טשרע .רעמ ךס ַא ,ךס ַא טרעוװ זיא ןנינעגרַאפ רעד רעבָא .שזדרָאשזד

 ןייז ןיא .קייֵל ןקיטרעוװקרעמ םעד ןופ טכַארּפ עצנַאנ יד טליפ ןוא ריא טעז טנעָאנ

 יד ףיוא ןוא .ןעלזדניא עניילק טימ טייזרַאפ רע ןיא טיירב ןוא גנעל ןצנַאג

 טימ גנַאלקנייא ןיא ןטסענ ענייש רעייז ךיז טיובעגפיוא ןשטנעמ ןבָאה ןעלזדניא

 !ןץייק טינ רוטַאנ רעד ןופ ןיב ךיא שטָאכ ןוא ,קייל םעד ןופ טייקנייש רעד

 ןעועג אנקמ תמאב בָאה ךיא זַא ,ןייז הדומ רעבָא ךיז ךיא ןופ ,אנקמ-לעב

 ,סעיצַאקַאו ערעייז ןעגנערברַאפ טרָאד ןענעק סָאוװ עכעלקילנ יד

 ןַאטיּפַאק םעד ןופ .ענעשעק עכייר רָאנ ַא ןבָאה ןעמ זומ םעד וצ רעבָא
 .טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ,ןרָאפעג ןענייז רימ רעכלעוו ףיוא ,ףישרָאטָאמ רעד ןופ

 .דנַאל ןופ ןשטנעמ עטסכייר יד ,ןָא טמוק ןָאזעס רעד ןעוו ,ןעניואוו טרָאד זַא

 ,טרעפטנעעג רע טָאה ,שזדעטַאק ַא ןעגניד ָאד ןָאק עמ יצ ,ענַארפ ןיימ ףיוא

 ,סנקירעביא .ךעלנעמרַאפ שּפיה ןייז ןעמ ףרַאד םעד רַאפ וליפא רעבָא ,ןָאק ןעמ זַא

 רעמוז ןדעי ןעמַאזוצ טמוק לזדניא ןסיוועג ַא ףיוא זַא ,ןסיוו טזָאלעג רימ רע טָאה

 .ךייר רעייז ןענייז ייז רעבָא ,רעלטסניק ןופ עינָאלַאק עצנַאנ ַא

 -רעמוז ןיימ שזדרָאשזד קייֵל ףיוא ןכַאמ וצ קנַאדעג םעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 רענייא ןעװ זַא ,ןגָאז רעבָא זומ ךיא .ןבענעגפיוא טרָא ןפיוא ךיא בָאה ,םייה
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 אקווד טינ רע זומ שזדרָאשזד קייל םייב סעיצַאקַאװ ענייז ןעגנערברַאפ אקווד ליוו

 ,ענייז ןעלזדניא רעטרעדנוה יד ןופ םענייא ףיוא סעליוו יד ןופ ענייא ןעמענרַא אפ
 רעמיצ ןטרילבעמ א קיליב ץנַאג ןנירק שזדרָאשזד קייל לפרעד םעד ןיא ןָאק רָאנ

 ףיוא העש רַאּפ ַא טכַארברַאפ ןבָאה רימ יוװ ,םעד ךָאנ .שטרַאכ עטוג ץנַאנ טימ
 ןײרַא רימ ןענייז ,ךעלקירעגנוה ?סיב ַא טליפעג ךיז רימ ןבָאה ,ףישרָאטַאמ רעד

 ןיא רעקיליב טסָאקעג זדנוא טלָאװ סע ביוא רוסֶא ןוא ,ןסייֿבוצ סעּפע עפַאק ןיא

 -עג רעכיז טלָאװ סע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ןַארָאטסער ןקיסעמלטימ זיא סע ןכלעוו
 ,גנֹונידַאב רעד ןיא טיײקיצרַאה ןוא טייקכעלדניירפ ַאזַא ןוא טייקנייר ַאזַא טלעפ

 ףיוא ןזַא ,ןקרעמַאב ָאד ךיא ליוװ ,דייר וצ ןעמוקעג ןיוש זיא סע זַא ןוא
 ןופ גרעב ענירג יד ןיא ייס ןוא גרעב קַאדגָארידַא יד ןיא ייס געוו ןצנַאנ רעזדנוא

 געו םעד -- ,ןעלניה רעיישגרעב יד ןיא ייס ןוא טנָאמרעװ ןלופטכַארּפ םעד

 סיוכרוד רימ ןבָאה -- קרָאי-וינ ךָאנ קירוצ קידנרָאפ ןעמונעג ןבָאה רימ סָאװ

 טכַאנ ַא ןפַאלשרעביא ןליוו סָאװ ,ןטסירוט רַאֿפ גנַאלרַאפ םעד טימ ךיז טנגעגַאב

 ,טלעג ןכיילג ןיא טייצלָאמ ַא ןבָאה רעדָא

 ודנוא טָאה ,ַאנָאטַארַאס ןופ ןרָאפענסױרַא ןענייז רימ ןעוו ,בייהנָא ןיא

 רעבָא ןבָאה רימ .ןפָאלש טנייה סע רימ ןלעוו ואוו ,ענַארפ יד טלעווקעג לסיב ַא

 זיא סע יבא .הנאד עטצעל רעזדנוא ןייז ףרַאד סָאד זַא ,ןענופעגסיוא דלַאב

 .ןלעפ טינ רעגעלטכַאנ ןייק ןדנוא ןיוש טעװ ,ןלָאצַאב וצ סָאװ טימ ָאד ר

 יד ףיוא ןשינעגעגַאב ןוא ןעגנורַאפרעד ענעדישרַאפ ערעזדנוא ןגעוו רעבָא

 .לקיטרַא ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןלייצרעד רשפא ךיא לעװ סעיצנַאטס ענעדיײשרַאפ
 טכַאמעג ןדנוא ףיֹוא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ייוצ ןענעכייצרַאפ רָאנ ךיא ליוו טנייה

 רימ טָאה ןעמ יוװ ,ואוו ,דיסעלּפ קייפ ןטמירַאב םוצ קידנ-ָאפ ,קורדנייא ןַא

 .ןֶא ךיז טבייה ןָאזעפ רעד ןעוו ,ךעליירפ רעייז רָאנ וצ טיינ סע ,ןבעגענרעביא

 ןיא םודַא רוטַאנ יד ,םעד ןיא טלפייוצעג טינ טנעמָאמ א ףיוא ןבָאה רימ ןוא

 ריא ןנינענרַאפ ןכלעוו וצ ןבענּפָא ךיז טרָאד טנעק ריא ןוא ,ןייש רַאברעדנואוו

 ןרַאּפש סָאװ ,נרעב עכיוה ףיוא ןרעטעלק ןיא טכָאקרַאפ ריא טייז ,ןיילַא רָאנ טליוו

 תויח ײלרעלַא ןסיש וצ טסול ַא ריא טָאה ;סע ריא טנעק ,םנקלָאװ י יד ןיא שזַא ןָא

 רעייא וצ רעדלעוו ענייש ערעטצניפ עטכירעג יד ןענייז ,סע ריא טנָאק ,ןעלגייפ ןוא

 -אכיהמ ןיא ,שיפ ייֵלרעֶלַא ןּפַאכ ןוא רעשיפ ַא ןרעוו רָאנ ריא טפיוו ;טָאבנָא

 עלַא רוציקב ,לצנעט ַא ןּפַאכ ,ףלָאנ ןליפש ריא טנעק ,טליוו דיא זַא ןוא ;יתית

 .ןגירק טינ טרָאד ריא טנעק "סטרעוורָאפ , ַא ךָאנ ,סנגנינעגרַאפ

 ןופ ןלייצרעד ןצרוק ןיא ךייא ?יו ךיא .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ רעבָא

 רעד .דיסעלּפ קייל ןופ ליימ עכעלטע ךיז טניפעג סָאװ ,לאפרעמאוו-ייה םעד

 ;נע רעייז טינ ךייא זיא סע ביוא ,רעבָא .טנעס 28 ןצנַאג ןיא טסָאק טירטנייא
 ןםיט ַא ןיא ּפָארַא טלַאפ רעסַאו סָאד ...,ןקֹוקנֶא סע ריא טנעמ ,ענעשעק ןיא

 -ָאנַאּפ יד ןוא סופ קיצפופ ןֹוא טרעדנוה ַא ןופ ךייה רעד ןופ טלַאפ ,טנורנּפָא

 טימ ןכײלגרַאפ וצ טינ זיא סע ,ךיז טייטשרַאפ .עקיטרעווקרעמ ַא ןיא עמַאר

 יוצענ טָאה סע סָאװ רָאנ ,ןעז וצ טרעוו סע זיא ךָאד רעב ַא ,לַאפרעסַאװדַארַאגַאינ
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 רעבא ,טייקיניילק ַא ןיולב ןעוועג ןזיא ,ץֵאלּפ םענעי ןיא טייקמַאזקרעמפיוא ןיימ

 | .ןטכַארטרַאפ וצ ךיז טכַאמעג ךימ טָאה סע
 עקרַאטש ךיז ןענעגעגַאב לַאפרעסַאו םעד ןופ ןעלקניוו יד ןופ םענייא ןיא

 טנורנּפָא ןפיוא רעצימע טָאה ,ןטייז ערעדנוזַאב ייווצ ןופ ןעמָארטש-רעפסַאװ
 ןפרַאו רעצעלק יד יװ ןעז וצ טנַאסערעטניא זיא ,רעצעלק עכעלטע ןפרָאװעגניירַא
 טינ ןיירק םעד טָא ןופ ךיז ןענעק ןוא הטש ןסיוועג ַא ןופ לקריצ ַא ןיא ךיז
 ,ךיז טכַאד סע ןוא ,טייז ןייא ןופ פוטש ַא םָארטש רעד ייז טוט טָא .ןעײרדסױרַא

 רעד רעטנוא דלַאב רעבָא טמוק ...טייו ,טייו קעװַא ייז ןעמיווש טָא טָא ןַא

 -כעבענ יד ןטלַאה ױזַא ןוא קירוצ טפרַאװ ןוא טייז רערעדנַא רעד ןופ םָארטש

 רענדָאמ רעד ןעמוקעג רימ השעמ תעשב זיא .ךיז ןעיירד ןייא ןיא רעצעלק עקיד

 עכעלקילנגמוא ,ןדנוא טימ לַאפ רעד יױזַא טינ ךיוא סע ןיא :;ּפָאק ןיא קנַאדעג

 קירוצ ןוא ןיה טרעדיילשעג ,?קריצ ַא ןיא טינ ךיז רימ ןעיירד ?רעדניק-ןשטנעמ

 ? ןעמָארטש ענעדיישרַאפ ןופ

 ןיורב ןאשזד ןופ רבק םעד ןעז ךיוא ריא טנָאק דיסעלּפ קייל וצ געװ ןפיוא

 יו ןרָאװענ ןעגננַאהענפיוא קירוצ רָאי 70 טימ ןענייז סָאװ ,רעגנעהנָא ענייז ןוא

 -רעדנואוו ַאזַא טימ ןבָאה ץיּפש רעד ןיא ןיורב ןאשזד טימ ,ייז ?ייוו ,ןלעבער

 יירעפאלקש רעצראווש רעד ןופ גנופַאשּפָא רעד רַאֿפ טפמעקענ עיגרענע רערָאב

 ! ,עקירעמַא ןיא
 .סטייהיירפ עלַא ןופ לזמ רעד ןיוש סע זיא ױזַא טָא ;ךיא בָאה טכַארטענ

 טשרע ןזומ סע .טנייטשרַאפ ןוא טנלָאפרַאפ ייז ןרעוו ןבעל רעייז ייב ,.רעפמעק

 .ייז ןקילייהרַאפ ןוא ןענעקרענָא ןלָאז סָאװ ,תורוד עקידרעטייוו יד ןעמוק
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 יטײקיטכערעג  ץא ןסעומש עצרוק .א

 םויכרַאנַא

 ,1919 ,רעבמעװַאנ רעטוס)

 ףיוא ןעגנואווצעגפיורַא טרעוו סָאװ ,טפַאשרעה ןגעק זיא םזיכרַאנַא רעד

 יד ןיא סָאװ ,טפַאשרעריפ ןנעק טינ ןפוא םושב רעבָא זיא .טלַאװעג טימ םענייא

 וַא ,ןענעקרענָא ןשטנעמ יד לייוו ,ןעמונעגנָא קיליוויירפ טרעוו ,ןלַאפ עטסרעמ

 ייז סָאװ םעד ןופ ןצונ ןעיצ ןלעוו ייז ןוא ,ייז ןופ רעקיאעפ זיא רעד ןוא דעד

 ינגעק ןיא טפַאשרעריפ זיא רָאנ טינ .טפַאשרעריפ ןייז רעטנוא ןלעטש ךיז ןפעיו

 רימ ןעוו ,םזיכרַאנַא ןופ ץנעסע עמַאס יד ןיא סָאד רָאנ ,םזיכרַאנַא םוצ ןיאז

 ןופ רימ ןענעק טרּפ ןסיוועג ַא ןיא ןַא ,רימ ןענעקרענָא ,רענדער ַא ןרעה ןעייג

 ךיז םענייא וצ ןעיינ רימ ןעוו ,רעריפ רעזדנוא רע טרעוו יױזַא ןוא ,ןענרעל םיא

 טימרעד רימ ןרעלקרעד ,הצע ןייז ןָא ןעמענ ןוא ,ןינע ןסיוועג ַא ןנעוו ןטָארַאב

 ןעמענ ןוא ,רָאטקָאד ַא וצ רימ ןעיינ .ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןופ טפַאשרעריפ יד

 .רעריפ רעזדנוא רַאפ ןינע םעד ןיא םיא רימ ןכַאמ ,זדנוא טגָאז רע סָאװ ,סָאד ןָא

 זיא רעבירעד ןוא ,ןייז קידנעטש סע טעװ ױזַא ןוא ,טציא ןבעל סָאד זיא ױזַא
 ןעק סיוועג .שרעדנַא טליפ ןוא טקנעד סָאו ,טסיכרַאנַא רעקידנעקנעד ןייק ָאטינ

 ,יורטוצ םעד טכיורנסימ רעריפ רעד זַא ,טפָא ךיוא טריסַאּפ סע ןוא ןריסַאּפ סע

 ןוא רעריפ רעד ייס סָאװ ,םעד ןופ טמוק סָאד רעבָא ןבענעג םיא טרעוו סָאװ

 .ט?קיװטנַא גונעג שילַארָאמ טינ ןוא קיטסיינ טינ ךָאנ ןענייז עטריפעג יד ייס

 סיוועג ןייז טפַאשרעריפ יד טעוװ ןשטנעמ יד ןופ גנולקיװטנַא רערעטייוו רעד טימ

 -רעה רעמ ןופ טסייג םעד ןיא ןייז טעװ יז ןוא טעטילַאװק רערענייפ ליפ ַא ןופ

 .טייקיזָאלסטפַאש

 טפַאשרעריפ ןוא םזיכרַאנַא

 (1921 -- ,יגי רעט24)

 .טּפַאשרעריפ ןופ ףירגַאב םעד סיוא טינ טסילש עירָאעט עשיטסיכרַאנַא יד

 ןשטנעמ יד סָאװ רעריפ ןייק טינ רעבָא עי סָאד --- דלַאװעג ךרוד רעשרעה
 טינ טנלָאפ :ןשטנעמ יד ֹוצ טינ טגָאז םזיכרַאנַא רעד ,ןכלעזַא רַאפ ןענעקרענָא
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 ערעייא ,רעזייה ערעייא ןעיוב טינ טזָאל רעדָא ,ךייא טגָאז רָאטקָאד רעייא סָאװ

 עטנעקרענָא ןופ ןענרעל טינ ךיז טזָאל ,ןרעינעשזניא ןופ ,ןטקעטיכרַא ןֹופ ןקירב

 טעוװ ןופרעד ןוא .ןיזומוא ןַא ןעוועג טלָאװ סָאד ,ןיינ .ןרָאסעּפַארּפ ןוא רערעל

 טנעמעלע םעד סיוא טינ ןפוא םושב טסילש םזיכרַאנַא זַא ,ןייטשרַאפ ןיוש ריא

 -רַאנַא זַא ,תמא טינ סע זיא ךיוא ,ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא טּפַאשרעריפ ןופ
 -לעזעג א טקידיירּפ םזיכרַאנַא רעד .עיצַאזינַאגרַא וצ ךורּפשרעדיוװ ַא זיא םזיכ

 עקידנּפַאש יד ןופ ,ףױרַא ןטנוא ןופ טיובעג ןייז לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ,טפַאש

 עכעלטע ןופ רעטנורַא ןביוא ןופ טינ רעבָא ,ןסַאמסקלָאפ עסיורנ יד ןופ תוחֹוכ

 .ןטנעגילעטניא

 ןילּפיצסידטסבלעז ןוא ןילּפיצסיד
 (1919 -- יב רעטוב)

 טרעוו סָאו ,ןסיודד ןופ טמוק סָאװ ,ןילּפיצסיד ַא ןופ טינ ןטלַאה רימ

 ןופ ?יפ רעייז ןטלַאה רימ רעבָא ,ןטייווצ ןפיוא םענייא ןופ ןעננואוצענפיורַא

 ףיוא ךיז טריפ ןוא ךיז טרילָארטנַאק ןייֵלַא שטנעמ רעד ואוו ןילּפיצסידטפבלעז

 םיא סע טלָאו ,שרעדנַא ףיוא ךיז טריפ רע ןעוו זַא ,טייטשרַאפ רע ?לייוו ,טוג

 סָאװ גניטימ ַא ףיוא גנונעדרַא ןַא ןופ טינ רימ ןטלַאה רַאפרעד .טַאשעג ןיילַא

 רימ ,רעמַאה ןטימ רעציזרָאפ ןופ ןּפַאלק ןקידרדרסכ םעד ךרוד טכַארבעג טרעוו

 טכיורבעג ןטלעז טרעוו רעמַאה רעד ואוו ,גניטימ ַאזַא ןופ רעייז רעבָא ןטלַאה

 ,ןרעה ;ןפרַאד ןשטנעמ עקידנקנעד יו ,ףיוא רעדילנטימ יד ךיז ןריפ ךָאד ןוא

 טימ ןטרַאוו ,דייר יד ןטימ ןיא רעביא טינ ןגָאלש ,ערעדנַא יד ענייא סיוא ןרעה

 סָאד טגאזעג רענייא טָאה ןוא ;טרָאװ סָאד ןעמענ וצ ייר רעייז ףיוא דלודעג

 טינ רע טָאה רעמ ןזַא ,רע טרעלקרעד ,ןגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,עקיבלעז

 גניטימ אזא ,טסיזמוא טָאלג עדעדנַא ןוא ךיז טינ טעדונ ןוא ,ןדער וצ סָאװ בילוצ

 ןגָאז רעבָא ןזומ רימ .ךיוה רעייז רימ ןצעש ןשטנעמ עטרינילּפיצסידטפבלעז ןופ

 אזַא ןיא ןוא טייהנטלעז ַא ןענניטימ עכבלעזַא ןענייז לייוורעד זַא ,תמא םעד

 וצ ןרעוו טכַארבעג ןוא ןרעוו טריפעגנָא ןענעק ךָאד לָאז גניטימ רעד ידכ ,לֵאפ

 .ןילּפיצסיד ןופ גנודנעוונָא יד יו ךַאז רעדנַא ןייק םינ טביילב ,סולש ַא

 קינלַאירטס ַאדניא
 (1919 -- ,יאמ רעט16)

 ןטימ ןעמַאזוצ דניק סָאד ןסיגנסױרַא ןופ טינ ןטלַאה רימ ,קינלַאירטסָאדניא

 -ָאוער רעייא טימ ןעמיטשנייא טינ רימ ןענעק רַאפרעד ןוא .רעפַאװ ןקיצומש

 ןעמענ ךיז ךָאנרעד ןוא ןכערבעצ ֹוצ רעירפ ץיִלַא ליצ ריא יו טָאה סָאװ ,עיצול
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 ןייק ןשטנואוועג טינרָאג ךיז טלָאװ לַאטיּפַאק ןַא ,ןייז רעכיז טנעק ריא ,ןעיוב'

 תמא ןיא סע .גנונעװַאב-רעטעכרַא רעד ןיא עיצולָאװער ַאזַא יו ,ךַאז ערעסעב

 / עסיורג ַא ןרעוו ןעק סָאװ ,עיטַארקַארויב עסיוועג ַא סיוא ךיז טרימרָאפ סע זַא

 .ןפכעק ריא ןגעק ןענעק ןעמ ףרַאד ,ונ .גנונעוַאב-רעטעברַא רעד רַאפ רַאפעג)

 ,ןָאיני רעלעירטסודניא ןַא ןיא ךיוא ןייז טלַאמעג ןעק ךַאז אזַא טקנוּפ רעבָא

 םָאד .לכש ןקיטיינ םעד ןוא עינגרענע עקיטיינ יד טינ ןבָאה רעטעברַא יד ואוו

 םעוו ןָאינוי עסיורג ןייא יד .?ןָאינוי עסיורג ןייא , יירשעג םעד טימ זיא ענעגייא

 סָאד ןעגנירדניירַא טשרעוצ זומ סע .ןיירַא טלעוװ רעד ןיא ןעיירש ןופ ןעמוק טינ

 רעכלעוו ייב ,ןסערעטניא עקיבלעז יד ןֹוא ענייא ןופ רעטעברַא םייכ ןייזטסואווַאב

 ןָאינוי עסיורג ןייא יד אלימב טרעוו טלָאמעד ,טקיטפעשַאב ןייז טינ ןלָאז ייז טעברַא

 יַאגרָאער רעדיוו ןוא רעבָא ןופ ימ עצנַאג יד ןיא טלָאמעד זיב ;טייקכעלקריוו ַא

 טפאשרענגעק יװ ןשטייטסיוא טינ ריא טפרַאד רעבָא סָאד .טסיזמוא ןינַאג ןריזינ

 רימ ,ךַאפנייא רָאנ .גנומערטש רעיינ ןיא סע עכלעוו ןנעק טייז רעזדנוא ןופ

 -ַאב ֹוצ ץלַא ןבערטש רימ ,ןזַארפ ךרוד ןסיירוצטימ ךיז טייקיאעפ יד טינ ןבָאה

 .ךעלנעמ רָאנ זיא סע טייוו יו ,טניילעגרעביא ןוא ןסָאלעג ױזַא ןטכַארט

 עי ט א רק ַא מ ע ד

 (1919 -- יבוי רעט20)

 רעיירפ"תמא רעד ןכלעוו רַאפ לַאעדיא ןייק טינ סיוועג זיא עיטַא-קָאמעד

 זיא --- עיטַארקָאמעד ןופ םצע רעד לייוו ,שיטסַאיזוטנע רעייז ןייז ןעק טסיינ

 רעבָא .עסַאמ רעסיורג רעד ןופ ,קלָאפ םעד ןופ טפַאש-עה יד ,טּפַאשרעה טרָאּב

 םענייא ןופ טפַאשרעה יד יו ,רעסעב ןוא רעכעה ליפ עיטַארקַאמעד זיא רעכיז

 ,םערָאֿפ רעדעי ןיא טכעלש עינַאריט זיא סיוועג .עֶלַא רעביא עקילק א ןופ רעדא

 "עינַאריט, יד טָא ןביילקסיוא רעכיג שטנעמ רעדעי טעװ ןגעווטסעד ןופ רעבָא

 ,ריישרעטנוא רעּפַאנק ץנַאג ַא ןיא סע ןוא םענייא ןופ עינַאריט יד יו קלאפ ןופ

 ַא רעדָא רענָאיצקַאער ַא ,רעטונ ַא רעדָא רעטכעלש א זיא רענייא רעד ביוא יצ

 .רעסעב טינ רָאה ַא ףיוא םעד ךרוד טרעוװו עינַאריט יד ,שטנעמ רעוויפערגָארּפ

 -סיוא עכעלטע "טָאטש רעד ןוא טָאנ, ?כיב סנינוקַאב ןיא ןעניפעג טעוו דיא

 -נסיוו יד ןופ ,םימכח יד ןופ טפַאשרעה רעד טָא ןנעו ךעלטייז עטנכייצעג

 .ןענַאילימ יד רעביא ןשרעה ֹוצ ןפורַאב ךיז ןטלַאה סָאװ יד ןופ ,טיילסטפַאש

 -ַאנ -- ,עיטַארקַאמעד ןופ רעקידייטרַאפ רעטסקרַאטש רעד ןינוקַאב זיא טרָאד

 -עד עטנעװקעסנַאק עתמא לייוו --- ,טרָאװ ןופ ןעניז ןטסעב םעד ןיא ךעלריט

 רעכעלשטנעמ ַא ןיא ךעלגעמ זיא סָאװ ,טייהיידפ עטסכעה יד ךָאד זיא עיטַארקַאמ

 .ֿבפַאשלעזעג
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 ג ָא ג א מ ע ד
 (1919 -- רעבמעװָאנ ירעטוס)

 ,רעריפרַאפ סקלָאפ ןיא גָאנַאמעד טרָאו םעד ןופ שטייט רענעמונעגנָא רעד |

 ;סנייא רעמונ .עכַאפנייא רעייז ןענייז ןַאמ-חרבח אזַא ןופ םינמיס יד

 ,ןייא ייז טדער רע .קלָאפ םעד ןטנעמילּפמָאק ןכַאמ ןייא ןיא טלַאה ר

 ףרַאד רעסעב ןַא ,עטסקילייה יד ,עטסעב יד ,םימכח עטסערג יד ןענייז ייז זַא

 ןגָאװ טינ לָאמ ןייק טעװ גָאנַאמעד רעד זַא ,ןעניפעג טעו ריא .טינרָאג ןעמ

 םעד ,"ךָאו רעצנַאג ַא ןופ ןשטנעמ , םעד ,עסַאמ רעד ןגָאז ןוא ןעמוקוצסיױורַא

 וצ ידכ ,ןענרעל טשרע ךיז ףרַאד רע זַא ןוא ,טעדליבענמוא זיא רע זַא ,תמא

 רעד זיא רע זַא ,םיא טגָאז רע ,ןיינ ,ןָאנביױא םעד ןעמענרַאפ ֹוצ טקיטכערַאב ןייז

 רעמונ .טינ ןעק רע סָאוװ ,ךַאז אזַא ָאטינ רָאג זיא סע זַא ןוא ,ןסחי רעקיצנייא

 ןוֿפ ןטקניטסניא עטסקירעדינ ,עטסבעדנ יד וצ טלכיימש גָאנַאמעד רעד :ייווצ

 ,סיטייג ןעוו :יירד רעמונ .יז רע טריפרַאפ ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא עסַאמ רעיורג רעד

 ןופ .םיורט םעד יוװ ,רעמ טינ טּפָא ןענייז סָאװ ,ןקילג ייֵלרעלַא וצ ריא רע טגָאז

 גָאנַאמעד םעד ןופ ןכידטש-רעטקַארַאכ עכעלטע ןענייז סָאד .עיזַאטנַאפ רעקנַארק ַא

 ןיא סָאד ןוא ,טייצ רעקיטציא רעזדנוא וצ זיב עטסטלע יד ןופ ,ןטייצ עֶלַא ןופ

 רעד סָאו ,םעד ףיֹוא קידנטכַא טינ זַא ,טזייוו סע .עטסקירעיורט סָאד תמאב

 םיא טָאה סָאד סָאו ,ןרָאװעג טריפרַאט ןוא טרַאנעגּפָא טפָא ױזַא זיא ןומה

 ךָאד ,רעלדניווש םעד ,רערַאנּפָא םעד ןגעק קיטכיזראפ ץנאג ןכַאמ ןיוש טפרַאדענ

 ,טריפרַאפ ןוא טרַאנעגּפָא יינ סָאד ףיוא דימת דע טדעוו

 ןלַאקידַאר יד ייב םזיטאװרעסנַאק

 (1923 -- לירּפַא רעטוּב)

8 

 .סנָאיני ערעזדנוא ןיא רעטסייג-רעטש יד

 ענעפורעג יױזַא יד ףיוא ןזיוועגננָא "טייקיטכערעג , רעד ןיא טפָא ןבָאה רימ

 -עלע עטרעווסנשטניוו ןייק טינ יו ..."ןרענָאיצולַאװער , יד ףיוא ,"עקניל
 ןענייז טייקיציה רעקידנזיורב רעייז ןיא סָאװ ,ןטנעמעלע ;ןָאינוי רעד ןיא ןטנעמ

 -נערכ סָאו ;דניק ןטימ ןעמַאזוצ רעסַאװ-ענַאװ עקיצומש סָאד ןסיגוצסיוא טיירג

 -עצ ..,ןתקולחמ ןכַאמנָא רָאנ ןענעק סָאװ ,סעגַארפ ןָאינוי ןיא ןיירַא טּפָא ןעג
 .טייקינייא עקיטיינ יד ןטלַאּפש

 דעכעלריטאנ רעד ןרעטש סָאװ עקיצנייא יד טינ רעבָא ןענייז ןטנעמעלע יד

 סָאװ ,ןָאינוי רעד ןיא טנעמעלע ןַא ךָאנ ָאד ןיא סע .ןָאינוי רעד ןופ גנולקיװטנַא

 -ַאפ ךעלדעש ױזַא טקנוּפ זיא ןוא ,ןטנַאמרעד םעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא
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 טנעמעלע רעטנַאמרעד רעטשרע רעד יו טקנוּפ ,רעמ ךָאנ טינ ביוא ,ןָאינוי רעד

 ,ןרעטשעצ ץלא ןזומ לָאז עמ ןעוו ןליפַא ,ןכַאמרעביא ץלַא ,ןרעדנע ןילַא ליוו

 רעיינ רעדעי .ויטַאװרעסנָאק טרַאּפשעגנייא טנעמעלע רעטייוצ רעד זיא ױזַא

 רעֶד .תומה-םס םיא רַאפ ןיא ןָאינוי רעד ןיא זָאלב ַא טוט סָאװ טניוװ רעשירפ

 ןופ רענייא רשפא ןייז וצ קילג סָאד טַָאהעג טָאה דע ?לייוו טנעמעלע רעקיזָאד

 ןקידלַאװעג ַא רַאפ ךיז טלַאה ,ןסָאלשעגנָא ןָאינוי ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,םינושאר

 םעד רַאפ םיא ןופ ןלָאצסיױוא טינרָאנ ךיז ןעק עמ .ןטלייוורעדסיוא ןַא רַאפ ,ןסחי

 ,ץלָאטש ןשירַאנ ןטסוּפ םעד ןפרַאװאוצקעװַא ךייא וצ ןפור רימ ... לַאפוצ ןקיזָאד

 ןוא ןריטסיזקע לָאז ןָאינוי א ידכ ןַא ,ןעזנייא רָאנ ,ןָאטענ לָאמַא טָאה ריא סָאװ

 ךיז זומ יז רָאנ ,ןקילָאמַא םעד טימ רדסכ ןבעל טינ יז ןעק ,ךיז ןעלקיוװטנַא

 ,ןעננומערטש עיינ יד טימ ,טייצ רעד טימ ןייגטימ ריא טנעק .ןעיײנַאב לָאמ עלַא

 ןפלעה ,ננורעטנומרעד עקיטיינ יד ייז ןבעג ,ייז טימ ןריזיטַאּפמיס ,ייז ןייטשרַאפ

 -וצּפָא טכילפ רעייא סע ןיא ,טינ רעבָא סע ריא טנעק .טוג ןוא ?יואוו זיא --- ייֵז

 ,טעברַא עקיטיינ יד ןָאט תוחוכ עגנוי יד ,עקידעבעל יד ןזָאל ןוא טייז ַא ןיא ןטערט }

 ב

 1921 -- רעבמעצעד רעטפ

 םשה הצרי םא ,ןפָאה רימ ."ןלַאקידַאר ערעזדנוא ןופ םזיטַאװרעסנַאק רעד,

 ענעפורעג יױזַא ערעזדנוא אקווד זַא ןטקַאפ ערַאבטכיײרטשַאבמוא טימ ןזייװַאב וצ

 ןופ טרפ םעד ןיא קילעטשרעטניה רעייז ןטכיזניה עקינייא ןיא ןענייז ןלַאקידַאר

 ןיא םזילַאקידַאר רעייז זַא ,ןזײװַאב וצ ןפָאה רימ ;ןײטשרַאפ ןוא ןעקנעד ןעיירפ

 ןכלעוו ןופ ,ךורע-ןחלוש רעייז ןבָאה ייז זַא .טרענייטשרַאפ ןוא טלמישרַאפ קרַאטש

 ,רעמורפ רעד יו טקנוּפ ,רָאה ַא ןופ טיירב רעד ףיוא ןכיײואוצּפָא ארומ ןבָאה ייז

 טפַאשדנייפ ןופ טכיזניה רעד ןיא זַא ,ןזייווַאב ןלעוו רימ .,דיי רעקיביולנ-תמא

 ,םינּפ ןיא ךיילנ ןבעל ןופ ןטקַאפ יד ןקוק וצ ןופ ,רעקנעד ןקידנעטשבלעז םוצ

 -ַאר רעקיביילג רעמורפ רעד ןוא טסירק רעדָא דיי רעקיביילנ ,רעמורפ רעד זיא

 .רעסַאװ סנּפָארט ייווצ יו ,ןרעדנַא םוצ רענייא ךעלנע לַאקיד

 1919 -- רעבמעטּפעס רעמ1 2

 יד ןרעהעג ,קידעבעל ץנַאג סיוא ייז ןעעז ךעלרעסיוא שטָאכ ,עטיוט יד וצ

 ןיא ןייג רעטייוו זַא ,טכיירגרעד ןיוש ייז ןבָאה עטסכעה סָאד זַא ,ןעניימ סָאוו

 ןשטנעמ טרָאס םעד רַאפ .ץְלַא ןיוש ןסייוו ,ץלַא ןיוש ןענעק ייז זַא ;ןיהואוו ָאטינ

 .ןסקַאװ ןייק ,ננולקיװטנַא ןייק רעמ ָאטינ זיא



 סע כ עלנעור ע ּפ

 ,1922 -- יאס רע2

 :גנורעלקרעד עקידנגלַאפ ןכַאמ ֹוצ קיטיינ רַאפ ןטלַאה רימ

 ריא טימ .שטנעמ רענעסקַאװרעד קידנעטשלופ ַא זיא יקסוָאנַאי םימ
 ןרָאװעג ןניוצרעד יױוזַא זיא ןוא ;ןעננונייצרעביא ענעגייא ןוא ןליוו םענענייא

 ךוּפיהל טקנוּפ ןענייז ייז ןעוו וליפַא ,ןעגנונייצרעביא ענעגייא ןבָאה לָאז יז זַא

 טלָאװ יקסװָאנַאי סימ ןעוו רַאפרעד ,ןרעטלע עריא ןופ ןעגנונייצרעביא יד ןופ

 ריא רימ ןטלָאװ ,לארשיו השמ תדכ ןבָאה הנותח ףרַאד יז זַא ,טביילגעג ןליפַא

 ערעזדנוא טיול זַא ןביילנ רימ לייו ,ןרעטש טלָאװעג טינ ןוא טרעטשעג טינ

 טינ טָאה יקסוָאנַאי סימ רעבָא ,וצרעד טכער ןייק טינ רימ ןבָאה ,ןעגנונייצרעביא

 גנוקינייארַאפ ריא זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה יז רָאנ ,ןפוא ַאזַא ףיוא טַאהעג הנותח

 ,ננַאלרַאפ רענולק ַא רעדָא רעשירַאנ ַא ,טרידרָאקער ןרעוו לָאז רבח-סנבעל ריא טימ

 דניירפ ןטלַא רעזדנוא ֹוצ קעװַא יז ןיא רַאפרעד ןוא .טלָאװעג יז טָאה ױזַא רעבָא
 ןוא עדער עקיצרַאה ,ענייש ַא רעייז ןטלאהעג טָאה סָאװ ,(רעטכיר רעד) ןיקנעּפ

 רע ןוא יד ןוא יד זַא ,סע ןביירשרַאפ ןסייהעג רע טָאה (רַאטעדקעס) קריולק ןייז

 ,ןעמַאזוצ ןבעל ןריבורּפ ןוא לַאזקיש רעייז ןקינייארַאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רעד ןוא

 ערעזדנוא ןופ גנוקידלַאװגרַאפ ןייק טינ םעד ןיא ןעעז רימ .רעדנוזַאב טָאטשנַא

 ...ןפיצנירּפ

 םענייא ןנעוו

 ,1919 -- יי רעט13

 סע ? טגָאזעג ךייא ןעד סע רימ ןטלָאו ,טסואוועג ַאי ןטלָאװ רימ ןעוו ןוא
 ןנאג א ןופ ןכַאז ןַארַאפ .ןגערפ ֹוצ ןלַאפנייא לָאמ ַא ןעק סָאװ ,ןעניוטש וצ זיא

 -נעטשנָא ןופ ליפענ ןטסדנימ םעד טימ שטנעמ ַא סָאװ ,רעטקַארַאכ ןטַאווירּפ

 ' .טינ ןייֵלַא םיא סע טנָאז עמ ביוא ,ןסיוו ןלעוו טינרָאג ףרַאד טייקי

 טלָאמעד זרנוא ףיוא טָאה רע ,קירוצ ןרָאי טימ טנעקעג םיא ןבָאה רימ ,ָאי

 ןקיצרַאהטונ ,ןשידיי תמא ןַא ןופ קורדנייא ןַא ,קורדנייא ןטוג ַא רעייז טכַאמע;

 טרעהעג טינרָאג ןבָאה רימ יו ,ןרָאי ?סיב ןייש ַא ןיוש ןיא סע רעבָא .ןשטנעי
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 ךיז טקיטפעשַאב רע סָאװ טיס ןוא ,זיא רע ואוו ,טינ ןסייוו רימ ,םיא ןופ

 .ןבעג םינ גגוניימ עקיטכיר ןייק םיא ןגעוו טציא רימ ןענעק ךעלנלָאפ ןוא

 רָאנ טינ ךיז טרעדנע רע .שינעטער ?קיטש ַא זדנוא רַאפ ץלא ךָאנ זיא רע

 זָאלרעטקַארַאכ יו רעבָא םיא ןענעכיײצַאב ,העש וצ העש ןוא גָאט וצ גָאט ןופ

 טפָא .ןליוו ןקרַאטש ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה ןלַאפ ךס ַא ןיא לייוו ,טינ ןעמ ןעק

 סָאד זַא ,רעכיז .גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןגעק ןלעטש וצ ךיז טומ םעד רע טָאה

 ? רעמ רעד םיא טימ טרָאפ זיא עשז סָאװ .רעטקַארַאכ ןָא שטנעמ ַא ןָאט טינ ןעק

 טינ ךָאנ ןבָאה ןוא ,טפָא ךיז ןלעטש רימ סָאװ ,ענַארפ יד עקַאט ןיא סָאד טָא

 .רֹוטַאנ טרָאס ַאזַא וצ ?סילש רעד ,טושּפ ,זדנוא טלעפ סע .רעפטנע ןייק ןענופעג

 עביל
 1919 -- רעבמעטּפעס רעטּפ

 ,םיורג יױזַא ,ןביוהרעד יױזַא זיא סָאװ ,סעּפע ןיא עביל זַא ,ןעניימ לייט

 ןיא טסיזמוא ןזַא ןוא ,ןקירדסיוא טינ רעטרעוו טימ רָאג ןעק עמ ןַא ,ןייש יױזַא

 זַא ,ןעניימ ערעדנַא ,ןָאט וצ סָאד ןטייצ עֶלַא ןופ ןטעָאּפ עֶלַא ןופ ימ יד ןעוועג

 ,ייז טינ ןעוו ,זַא ,ןבירטרעביא קרַאטש עטכישענ עצנַאנ יד ןבָאה ןטעָאּכ יד

 ערעייז טימ ייז זַא ,ייז ןסידלושַאב ייז .טנָאלּפעג רעקינייוו ליפ ךיז ןשטנעמ ןטלָאװ

 ןוא ,עיזַאטנַאפ עכעלשטנעמ יד טציירעצ סע ןבָאה ןעגנורעדליש עשיטסאטנאפ

 עשלמיה ענייש עכלעזַא ןיא ןרעדליש ייז סָאװ ,עביל יד טָא ָאטינ ראג זיא סע זַא

 "קנַארק-סגנַאנרעביא ןַא רַאפ סע ןטכַארטַאב סָאװ ,ערעדנַא רעדיוו ןַארַאפ ,ןברַאפ

 ענענייא ןייז םעד ןגעװו טָאה שטנעמ רעדעי זַא ,ךיז טכוד זדנוא ןוא ,טייה

 ןבעג וצ ךייא ןנָאזּפָא ךיז רימ ןזומ ,רעבירעד ,גנולעטשרָאפ ענענייא ןייז ,גנוניימ

 ביוא זַא ,ךיז טכַאד זדנוא רָאנ ,ןײמעגלַא ןיא עביל ןיא סע סָאװ גנורעלקרעד ַא

 ןעמ סָאװ ,סָאד טָא טָאה ריא ביוא ןוא ,זיא סָאד סָאװ ,טינ ךעלקריוו טסייוו ריא

 תמא םעד ,רימ ןענייז ,טליפעג טינ לָאמ ןייק ,טכבעלש רעדָא טוג ,עביל טפור

 טינ .ןצרַאה ןצנַאג ןֹופ ךייא ןרעױדַאב רימ רָאנ ,אנקמ ךייא רָאנ טינ ,טגָאזענ

 סָאד ,עטסיו סָאד ,עטסכעה סָאד ,עטסרעטיב סָאד ,עטסקַאמשעג סָאד קידנסיוו

 .ןעניז ןייז ןוא ץייר ןייז ןבעל םעד טינ סָאװ ,עטסכעלצרעמש

 גיו רעודנוא

 .1922 --- רַאוַאי רעטס

 -רַאפ ןיא ןרעדילנעצ ,ןריזילַאנַא ןלעו וצ םשה-לוליח ַא יו טעמכ ןיא סע

 ךיז טָאה סָאװ עמַארד-רעכַאמקוָאלק ענעביוהרעד יד ,עסיורג יד ןלייט ענעדייש

 ןופ דלעה רעד ,ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא ןכָאװ ןיינ ןופ ךשמ ןיא טליּפשעגּפָא

 רעקריואו טנעמרַאג סידייפ לַאנָאשענרעטניא , עסיורג יד ןעוועגנ זיא רעכלעוו
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 יוזַא זיא ןכָאװ יד ןיא טריסַאּפ טָאה סָאו סָאד זַא ,ךיז טכוד זדנוא ."ןָאינוי

 טלייצרעד טינ רעבָא ןעגנוזַאב רָאנ ןעק יז זַא ,עיזעָאּפ רעתמא טימ ליפ ױזַא ,ןייש

 ןאוו .טציא יו ,טעָאּפ םעד ןעוועג אנקמ טינ ױזַא רימ ןבָאה לָאמ ןייק ןוא ,ןרעוו

 -רעביא ידכ ךַארּפשרעדליב עסיורג ענייש יד ,רעטרעוו ענעדלָאנ יד ןעמ טמענ

 רעזדנוא ןופ ןליּפש-לדיפ סָאד ןוא גנַאזעג םעד ,דיירפ יד ,לבוי םעד ןבעגוצ

 ,ןדע-ךנ א ןעוועג טלָאװ טלעוו עצנַאנ יד יװ ױזַא ,טציא ךיז טכוד זדנוא ? ץרַאה

 עטסנעש יד ןעילב סע ואוו ןֹוא רעמייבטכורפ עטסרעייט יד ןסקַאו סע ואוו

 ןיא ץלַא ואוו ;לדנקלָאװ ןטסדנימ םעד ןָא יולב זיא למיה רעד ואוו ;ןעמולב

 רעד טָא ןעק יוװ ָאט ,קילג ןוא דיירפ ןופ ץנַאלג םענעדלָאג םעד ןיא טקנוטעגנייא

 סע ןיב רעבָא ?ןושל ןטסָארּפ ןעמערָא רעזדנוא ןיא ןרעוו ןבעגעגרעביא ליפענ

 ןוא טייקנייש עצנאג יד ןבעגרעביא טעװ סָאװ ,רעגניז רעסיורג רעד ןעמוק טעוו

 לייורעד ןזופ רעפמעק עסיורג ערעזדנוא ןלעוו ,ףמַאק ןקיזָאד םעד ןופ רעביוצ

 םעד ,ןיז םעד ןעננערבוצסיורַא עבָארּפ עסַאלב ,עכַאװש רעזדנוא ביִל רַאפ ןעמענ

 ,ףמַאק-ןענַאטיט ןקיזָאד םעד ןופ טייטַאב םעד ,קנַאדעג

 "טייקיטכערעג רעד ףיוא תוניכמ

 ,1919 -- טסוגיוא רעטופ

 ןיא ןוא ,יירעלדיז טימ לופ זיא לווירב רעייא ,ריא טייז .שטנעמ רענדָאמ ַא

 טנַאז ריא .ןעלדיז טינ ךייא ןלָאז רימ זַא ,ךיז ריוא טעב טייצ רעקיבלעז רעד
 זַא ,רָאטקַאדער סלַא עבַאגפיוא רעזדנוא טינ ןעײטשרַאפ רימ זַא ,לשמל זדנוא
 טניימ ריא ןוא ,סטכער סעּפע טָאטשנַא ,ןענעייל יוצ ןטיײקשירַאנ רענעייל ןביג רימ

 ןעו ,טרַאעג טינ ןדנוא סע טלָאװ סיוועג .ןסירדרַאֿפ טינ זדנוא ףרַאד סָאד זַא

 ;טכַארטעג ךיז ןטלָאװ רימ .רענעייל ערעודנוא וצ גנוטכַא עטסלופ יד טינ ןליפ רימ

 -רַאפ ,ױזַא טינ ןטכַארט רימ יװ ױזַא רעבָא ,ןעלּפַאלּפ םינָארַאנ יד סָאװ עלַאמ

 ןבעגעג זדנוא טָאה ריא ןעוו םעד ןגעו טכַארטעג ריא טָאה ,זדנוא סע טסירד

 -בכערעג , רעד ןופ רענעייל ערעדנַא טימ יו טינ ןסייוו ירימ ,ונ ? עיצקעל רעייא

 םעד יו רעמ זַא ,רעכיז רימ ןענייז ,ךייא ךייש זיא סע סָאװ רעבָא ,"טייקיט
 ריא טְלָאװ טינַא ,טינ ריא טנעייל ?ןטייקשירַאנ, עטכייל ערעדנַא יד ןוא ןַאמָאר
 ןטסערג םעד פא רימ ןבינ ןעמעלבָארּפ ערעווש , יד טָא דָארג זַא ,טסואוועג ךָאד

 "טייקיטכערעג , רעד ןיא ץלַא ןענעייל וצ ןָא רָאנ טבייה ."טייקיטכערענ, לייט
 ,טינ טסייוו ריא סָאװ עלופ ַא רָאג ,ןגיוא יד ןיא קיטכיל ןרעוו ךייא טעוװ סע ןוא

 רעווש ןיא סע שטָאכ ,טייז רעזדנוא ןופ ,רימ ,ןפיירגַאב וצ ןבייהנא ריא טעוו

 ןופ ענייא זיא ?טייקיטכערעג , יד זַא ןטלַאה ,ןביול וצ טסבלעז ךיז זדנוא רַאפ

 פיו סָאװ רעד ןוא ,שידיי ןיא ןענישרעד ןעוו זיא סָאװ ,ןעגנוטייצ עטסעב יד
 .טנכערעגנירַא ?ןטײקשירַאנ, יד וליפַא ,ריא ןופ ןענרעל ליפ רעייז ןעק ,רָאנ

 רע ןיא ,ּפָארַא ןביוא ןופ ןרעפטנע רימ זַא ,ףרואוורָאפ רעייא ךייש סָאװ

 ?ּפָארַא ןביוא ןופ םענייא טימ ןסעומש ןעמ ןעק יוװ .רעטנידרַאפמוא ןַא ךעלקריוו
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 ְךיִז ןופ רעקירעדינ טינ רָאה ַא ףיוא טלַאה עמ ןעמעוו ,םענייא טימ טסעומש עמ

 ,ןסעומש ערעזדנוא ןופ רעטקַארַאכ רעתמא רעד ךעלקריוו זיא סָאד ןוא

 רעד ןנעװו גנוניימ רעייא ןדנוא קידנביירש ,ןָאטעג טוג רעייז טָאה ריא

 -ייֿפ א רעבָא ,רעביירש ןייק טינ טייז ריא סָאװ סיוא טינ טכַאמ סע ."טייקיטכערעג ,

 ,טבעלש סָאװ ןוא זיא טוג סָאװ ,גנוניימ ַא ךָאד טָאה ריא ןוא ,ךָאד ריא טייז רענע

 רעבָא ,עקיצניג ַא ננוניימ רעייא זיא דָארנ ?ןנָאזסױרַא טינ סע סָאװרַאפ ָאט

 ןעניפעג סָאו רענעייל יד ןופ ןרעה וצ ביל יױזַא טקנוּפ ןעוועג טלָאװ זדנוא

 .ןטנעמילּפמָאק ןייק טינ ,ףורּפָא ןַא ןרעה וצ ןרָאנ רימ .גנוטייצ רעד ןיא תונורסח
 רעבָא ,קיטכיר ץנַאג סע טביירש ריא יו ,טקיטעזעגרעביא ןיוש רימ ןענייז יד טימ !

 עביוט וצ טינ טדער רע זַא ,ןליפ רָאטקַאדער רעד לָאז .ףֹורּפֶא ןַא סלַאפנדעי

 טעוו אפוג סָאד ןוא ,רעביירש ערעזדנוא עֶלַא ןליפ ךיוא קסָאד ןלָאז .עמוטש ןוא

 קנַאד ןקיצרַאה ַא .ייז ןיא ָאד ןיא סָאװ ,עטסעב עמַאס סָאד ייז ןופ ןפורסיורַא

 טָאה ריא ןעו טלָאמעד טשרע רַאפ טּפיוהרעביא ,גנוסירנַאב רעייא רַאפ ךייא

 גנוטייצ יד זַא ,גנונייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןוא ןרעמונ רַאּפ ַא טנעיילעגרעביא

 | | ,ןרעוו וצ טסירנַאב טרעוו זיא

 .1919 --- רָאורבעפ רעט1}ו

 טייקיטכערעג רעד ןיא סָאבעלַאב רעקיצנייא רעד .ארומ ןייק טינ רָאנ טָאה

 רע ןעו ,עלעטש יד לָאמ ןייק ןעמונעגנָא טינ טלָאװ רע .,רָאטקַאדער רעד זיא

 ץנַאג ןקידיײטרַאפ ןֹוא ןקירדוצסיוא טייהיירפ עלופ יד ןבָאה טנעקעג טינ טלָאװ

 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ראפ ...קיטכיוו רָאנ זיא סע זַא טקנעד רע סָאוװ יירפ

 ,גנוניימ ַא טָאה סָאװ ,רעדעי ךיוא רָאנ ,יירפ רָאטקַאדער רעד זיא רָאנ טינ .ללכב

 יירפ ןוא קנארפ ןעק ,יז ןקידיײטרַאפ ןוא ןקירדסיוא רעקינייוו רעדָא רעמ ןעק ןוא

 טרעהעג טָאה ריא סָאװ סָאד ,"טייקיטכערעג , ןיא ןטלַאּפש יד טימ ךיז ןצונַאב

 .סימ ןוא טנעה ערעייז ןופ טינ ןסייוו ייז .טלּפַאלּפעג זיא סָאד ,ןרייר ןשטנעמ

 | ,רעגניצ יד טימ ןעיירד ייז יבא טָא
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 א

 .1922 -- יי רעט2

 .ש--טינשסיוא ןטקישעגוצ םעד ךיֹוא יװ ,לווירב רעייא טנעיילעגרעביא,
 .חנווכ רעלעיצעּפס ַא טימ ענעפורעג ױזַא ןגָאז רימ .קיטירק ענעפורעג ױזַא םרענינ
 ןוויטָאמ יד ןעוועג ןענייז סָאװ .עקַאטַא עדליוו ַא רָאנ ,קיטירק ןייק םינ זיא סע
 ךיז טעּפעשט רע .עדליוו ַא ךעלקריוו זיא עקַאטַא יד רעבָא .טינ רימ ןסייוו ,ענייז
 יז ,רעטרעוו רַאּפ יד זַא ,ןסיוו זומ רע שטָאכ ,ןקורדסיוא רַאּפ ַא וצ ,רעטרעוו וצ
 טָאה ריא יצ טינרָאג ךָאנ ןזייװַאב ,ןעמַאזוצ טעבָאשטש רע סָאװ ,ןצַאז עכעלטע
 רענינ .ש יצ ,םעד ןגעװ ענַארפ יד טינ ָאד זיא סע ,ךייא טקרעמ .םינ יצ ,פיטס
 וצ ,ןזיײװַאב וצ טכילפ ןייז סע ןיא ןַאד רעבָא -- גנוניימ ןייז םימ טכערעג זיא
 ןפיוא ןביילנ םיא לָאז רענעייל רעד זַא ,ןעננַאלרַאפ טינ רָאט רע .יִז ןדנירגַאב
 קיטש ַא ,ןעילַאדנַאקס תמאב קיטירק ענעפורעג ױזַא יד זיא רַאפרעד .טרָאװ
 ןופ ןצרַאה םוצ קרַאטש טינ רעבידעד ךיז טמענ ...טײקכעלטרַאװטנַארַאפמוא
 ןָאטעג סע טָאה ריא יו ,ןפַאש רעייא טימ ןָא םייג ןוא ,קיטירק רעקיזָאד רעד
 ...טציא ויב

 ,1920 -- ראן רבעפ רעט13

 טייקגנוי ןייז .לגניי ןקירָאינעצ ַא רַאפ טסַאּפעג רשפא ךיז טלָאװ טעברַא ַאזַא
 וצ ךיז ןעמענ ןייז ףיוא ןוא טיײקטרעּפמולעגמוא ןייז ףיוא ןעוועג רּפכמ טלָאוװ
 -רעד ַא רַאפ סע ךיז טסַאּפ יו רעבָא .קיאעפמוא ןיא רע עכלעוו רַאפ ,ןכַאז
 -נײרַא טינ ליו רע ביוא -- שטנעמ רענעסקַאוװרעד ַא ? ןשטנעמ םעגעסקָאװ
 רע סָאװ ןֹוא ןעק רע סָאװ ןסיוו ףרַאד ,סַאלק-רעדניק םעד ןיא ןרעוו טנכערעג
 ,טגנַאלרַאפ ריא סָאװ ,םעד ןופ טמוק לָאמ סָאד טייקגנערטש רעזדנוא .םיג ןעק
 רעייא , רעטנוא ךָאנ ךיז טביירש ןוא .גנערטש ןלייטרוא טינ ךייא ןלָאז רימ זַא
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 ןיילַא ןעײטשרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ןופ רימ ןליוו ,ןרעוו טרעעג ָאי זַא ."רערערַאפ

 רעדנַא ןַא טימ .טכעלש ןיב טוג ןופ ןדיישרעטנוא ןענעק ןוא ןעוט ייז סָאװ

 ףעמירַאב וצ ךיז סָאו ָאטינ ןיא טפַאשרערערַאפ טרָאפ

 .1919 -- טסוגיא רעט5

 ךיז ןיא ךָאד טָאה רע .קַאזיורטש רענעזָאלבעגנָא ןַא זיא םייח השמ רעייא

 ןיא ,טבעלעג ץעגרע טלָאװ האירב ַאזַא ןעוו וליפא ,ןבעל ןופ םעטָא ןייק טינ

 ןדלעה טָאהעג רעביירש עסיורג ןבָאה סיוועג ?ןריסערעטניא רע ןעק ןעמעו

 ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז רעבָא ,ןשטנעמ עקניניילק ײלרעלַא ךיוא ןוא ?ןטָאידיא

 רעמ טפָא רָאג ןוא ,טסייג ליפ רעייז ָאד ןיא ןטָאידיא יד ןיא זַא ,ןזייוו וצ זדנוא

 -עבָא ךייא ייב ,ןטָאידיא ןייק טינ רַאפ טנכעררַאפ ןענייז סָאװ ,יד ייב יו טסייג

 סע ןוא ,עימָאנָאיזיפ עכעלשטנעמ ןייז ,טייקכעלשטנעמ ןייז שטנעמ רעד טרילרַאפ

 הכאלמ יד ,עי ,ןרעוו טכעלטנמערַאפ טינ ןעק סע ,ןיינ ,שינעעזרַאפ ַא סיורַא טמוק
 ןביירש וצ גונעג טינ טייוו ךָאנ ןיא סָאד רעבָא ,לסיב ַא ריא טנעק ןביירש ןופ

 ,ןכַאז עכלעזא

 ,1919 -- יַאמ רעטפ

 רימ .ןריפסיוא טינרָאנ טימרעד רעבָא טעוװו ריא ,ןשקע ןַא דיי ַא טייז ריא

 ,טינ ניוט סע ןַא .ןרעדנע טינ ןביירש רעייא וצ ענונב גנולדנַאה רעזדנוא ןענעק

 ןדנוא טָאטשנַא ,זיא הצע רעזדנוא .ןרעו טכעלטנפערַאפ טינ ןפוא םושב סע ןעק

 ייז טקיש ,םישדח עכעלטע ךיז ייב ייז טביילק ,ךָאו עדעי ןכַאז ערעייא ןקיש וצ

 ןיוׁש ןדנוא טעװ ריא ,ָאי ,לָאמ ןייא טימ ןרטּפּפָא סע ןלעװ רימ ןוא ,וצ טלָאמעד

 ? ןקיאורמואַאב טינ רעמ



 טײצ ןיא טרָאװ ַא|
 רַאנַאמ טָאנַאדדניבַאד

 (1926 ילוי רעט2 --- "סטרעװרָאּפ,)

 .רעטסייג עסיורג ערעזדנוא ןייטשרַאפ וצ רעווש

 ןֵא ןיא געט יד טָאה ,טעָאּפ רעשידניא-שילגנע רעד ,רָאנַאט טַאנַארדניבַאר

 ףליה ןייק ןטרַאוװרעד טינ ןָאק עּפָארייא זַא ,קנַאדעג םעד טנָאזעגסױרַא ויוורעטניא

 .ךייר וצ זיא עקירעמַא ,ךיז טקנירט יז עכלעוו ןיא ,עריא תורצ יד ןיא עקירעמַא ןופ

 קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,םיא טימ םיכסמ ץלַא ןיא טינ ךיא ןיב

 טשרע ךיז טניפעג רע ואוו ,עילַאטיא ,ץנערָאלפ ןיא ויוורעטניא ןייז ןיא ןנָאז ֹוצ

 םעד ןיא ןיא סָאד רעבָא ,ינילָאסומ ןֹופ גנודַאלנייא רעכעלנעזרעּפ רעד ףיוא

 ,שטנעמ א ױזַא יװ ,ןייטשרַאפ טינ רעבָא ןָאק ךיא ,קיטכיוו ױזַא טינ טנעמַאמ

 ַא ןופ גנודַאלנייא יד ןעמעננָא טנַאקעג טָאה ,ןייש ןוא סיורג יױזַא טדער סָאװ

 | | .ינילָאסומ
 ןיא רימ .יירפ טינ ןיא עקירעמַא , זַא ,ויוורעטניא ןייז ןיא ,לשמל טנָאז רע

 רימ רעבָא ,טפַאשרעה רעדמערפ ַא רעטנוא ןענייז ,זיא תמא רעד יו ,עידניא

 .?רענַאקירעמַא יד יוװ ,ערעיירפ ליפ ,ןשטנעמ עיירפ ןענייז

 םעד ןיא קידנעייז ,עקירעמַא ןנעוו ןגָאז טנַאקעג רע טָאה ץלַא סָאד ןוא
 יד טימ ןטָארטעג ךַאפנייא טרעוו טייהיירפ ?קערב סעדעי ואוו ,דנַאל-ינילַאסומ

 ,גנומַאדרַאפ ןופ קידנדייר טינ ןיוש ,לדַאט ןופ טרָאװ ןקיצנייא ןייק טָאה ןוא סיפ

 טפָא ןייטשרַאפ וצ רעווש ךעלקריוו .ןַאריט ןשינעילַאטיא םעד רַאפ ןענופעג טינ

 .רעטסייג סיורנ ערעזדנוא לָאמ

 ןריצינוימָאק ןענעק ךייז ןוא שודָאל רעװוילָא ריס ןגעוו
 עטיוט טימ

 (1926 לירּפַא רעט2 --- "סטרעװרָאפ,)

 צ ןענרעל וצ זיא רעטציא עבַאנפיוא עטסכעה עמַאס רעזדנוא זַא ןיימ ךיא

 ןלָאז ריס זַא ױזַא ,ןשטנעמ עקידעבעל ,ךיז ןשיווצ ןדיײרנעמַאזוצ ךיז ןייטשרַאפ

 .םיתמ רַאפ ערעדנַא יד ךיוא ןכַאמ ןשינעדנעטשרַאפסימ יײלרעלַא בילוצ ןרָאּפשרַאפ

 -ַאצ ןֹופ הנרדמ עכיוה יד ןכיירגרעד ןלעֶנו רימ ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןוא

 ןגעמ ,רשפא ,רימ ןלעװו טלָאמעד טשרע ,טסבלעז ךיז ןשיווצ ךיז ןדיירנעמ

 ךיז ןדיירנעמַאזוצ ףיוא ןטנעמירעּפסקע ןכַאמ וצ ןנינעגרַאפ סָאד ןביולרעד ךיז !

 ."טלעוו רערעסעב , ַא ןיא קעװַא ןענייז ןוא ןזָאלרַאפ זדנוא ןבָאה סָאװ יד טימ



 שז

 "ש"ַאפ , רעד ןיא ןטסַאקווירב
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 ןדיי םינימח לכ

 1909 --- רעבַָאטץלט רעט2)

 טרילעּפַא יז .שידיי ןיא ןבענעגסיױרַא טרעוו סָאװ ,גנוטייצ ַא זיא "ש"ַאפ , יד
 ? ךיי םוצ ןטלַאהרַאפ "ש"ַאפ , יד ךיז לָאז יו ,שידיי ןענעייל סָאװ ,ןשטנעמ וצ

 .ןסערעטניא עשידיי ןנעוו ןביירש ,ןדער :טכייל ,ךיז טכַאד ,זיא רעפטנע רעד

 ןיא ?ןסערעטניא עשידיי םתס עכלעזַא ָאד ןענייז ?ןסערעטניא עשידיי
 | וי ? "דיי םתס, ַא יװ ךַאז ַאזַא ָאד

 דיי םתס רעד ,ָאטינ זיא שפנ ַאזַא ,ןיינ :טרעפטנעעג טָאה "ש"ַאפ , יד ןוא

 ,שטנעמ-םתפ םעד ןגעוו סיוא ךיז טקירד יקסווָאלטישז ר"ד דניירפ ןיימ יו ,זיא

 ןדיי ָאד ןענייז סע .שפנ רעקידעבעל ןייק טינ רעבָא ,ןגיוא ייווצ טימ ּפמָאלג ַא

 ןייז טיול לעודיוידניא דיי ןדעי ןעלדנַאהַאב טעוװ ?ש"ַאפ , יד ןוא ,ןדיי ןוא
 ,רָאטַאטַאַאלּפסקע רעד ,טיזַארַאּפ רעד רעכַאמ-רעכַאש רעד ,דיי רעד .טסנידרַאֿפ
 רע לָאז טריקאטַא .םיא ףיוא תונמחר ןייק -- רעצָאלג-ןניוא רעד ,בגנ-סטָאג רעד

 ,רָאנ ןענעק רימ יוװ ,קרַאטש ױזַא ןרעוו

 ןרעביא זיב זיא סָאװ רעד ,רעטריפרַאפ רעד ,דעטדנעלברַאפ רעד ,דיי רעד

 ןעקנירטרעד ייז סָאד יוזַא .םינהנמ עטלַא ,עשיראנ ןיא ,ןלייטרוארַאפ ןיא ּפָאק

 -ךניירפ טימ ,טייקדלימ טימ ןדנוא ןופ לָאז רעד ,טעטילַאודיװידניא עצנַאג ןייז

 ,ןעלדנַאה וצ קידנעטשבלעז ןרעוו טנרעלעג ןוא טנַאה ןרַאפ ןרעוו ןעמונעג טייקכעל
 יוזַא ,סיפ ענענייא ענייז ףיוא ןייטש וצ ןוא ּפָאק םענענייא ןייז טימ ןעקנעד וצ

 ןייז טימ ,םינּפ םענענייא ןייז טימ דיי ַא רָאנ ,"דיי א םתס , ןייז טינ לָאז רע זַא

 םיא ןריסערעטניא סאו ,םינינע ָאד ןענייז סע .סעציילּפ יד ףיוא ּפָאק םענעגייא

 "וצרעדנאנופ ךיז ןפלעה םיא ןלעװ רימ ?עסַאר רעסיוועג ַא ןופ ןשטנעמ ַא יו

 -ַאב יד טָא ןוא יד טָא יצ ,ןעמיטשַאב ךיז רַאפ ןיילַא רע לָאז .ייז ןיא ןביילק

 רעדָא .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טריזיטַאּפמיס רע רעכלעוו טימ ,עכלעזַא זיא גנוגעוו

 .ןיבר ןייז ןֹופ ןביירש ןוא ןדייר ןייש םעד ךרוד ענעזָאלבעגנָא ןַא רָאנ יז ןיא יצ
 .ןרעדנַא ןַא ןופ ,רעריפ ןייז ןֹופ
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 ט סנוק ןנעוו

 ,1906 -- רַאטַאי רעטוב)

 ַא ןיא טסנוק זַא ,ןביולג רעד ךייא טלעפ ,ווירב רעייא ןופ טנייש סע יו

 ןעק עמ .רעקיצנייא רעד טינ טייז ריא .סערגָארּפ ןוא עיצאזיליוויצ ןופ רָאטקַאּפ

 לייורעד ךָאנ טָאה דליב ַא רעדָא עוטַאטס ַא זַא ,ןייז םיכסמ ךיוא ךייא טימ

 יד ךָאנ זיא םעד בילוצ רעבָא ,רענָאיצולָאװער ןייק רַאפ טכַאמענ טינ םענייק

 דנַאטשנגעק-טסנוק זיא סע רעכלעוו זַא ,רעכיז ךָאד זיא ךַאז ןייא ,לוסּפ טינ טסנוק

 סע ןעמעוו ןופ ןעקנעד ןוא ןליפ ןקרַאטש רעדנוזַאב ַא ןֹופ קורדסיוא רעד ןיא

 ןופ ןטלַאה סָאװ יד וצ טינ ןרעהעג רימ ? גונעג טינ ןיוש ןייֵלַא סָאד ןיא ,ןיא

 ,דליב ַא ןרעדנואוַאב טוג ץנַאג רימ ןענעק ןגעווטסעד ןופ ,"טסנוק בילוצ טסנוק,

 ,טייקנייש ןייז רַאפ ,קנַאדעג ןרענָאיצולַאװער א סיוא טינ וליפַא טקירד סע ןעוו

 .ךיז םניפעג סָאװ ,גנואווש ןשיטסַאטנַאפ ןכיוה םעד רַאפ ,עינָאמרַאה רעד רַאֿפ

 -ער ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא ןגָאז וצ ךיוא טסנוק טָאה ,סנקירעביא ,םיא ןיא

 ןסיורג םעד ןופ רעדליב-המחלמ יד ,ליּפשייב םוצ יוװ ,קנַאדעג ןרענָאיצולָאװ

 המחלמ-טנַא םעד וצ ןנָארטענייב ליפ רעייז ןבָאה ,ןיגַאשטשערעװ (רעלָאמ)

 ,קנַאדעג



 ידי עינָאנַאמ ע ד

 (1916 -- טסוגיוא רעטּפ)

 .יקסדָארג .ד

 רעטושּפ זיא סע ןעוו ,גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ןטנעמַאמ ָאד ןענייז סע

 רעדליּפעג ןשירעטסיה םעד ןיא ןעמיטשוצנייא ,עינַאנַאמעד עטסנייר יד ,טַאררַאפ

 סטָאנ ןיא קלָאפ ןופ עמיטש יד זַא ,םעד ןיא טינרָאג ןביילנ רימ .עסַאמ רעד ןֹופ

 סָאװ ,ןטייקשירַאנ עטסערג יד ןייגַאב ךעלגעטינָאט קלָאפ סָאד ןעעז רימ .עמיטש

 רעצנַאנ ןייז ןיא םיא ןעעז רימ .סנכערברַאפ עכעלרעדיוש ןופ טייוו טינרָאנ ןענייז

 ?ייו ,רַאפרעד רָאנ ,ןגָאנַאמעד ענעדיישרַאפ ןופ גייצליּפש ַא יו ,עטכישענ-סנבעל

 -ןירּפש עשירַאנ ענייז עֶלַא ןיא ןעועקַאטָאּפ וצ םיא ןענַאטשרַאפ ןבָאה עקיזָאד יד

 ? עקיבלעז סָאד ןָאט ןעז זדנוא טלָאװעג ריא טלָאװ .ןעיירעג

 וצ ארומ סיוא ןטלָאװ רימ ןעוו ןטכַארַאפ טזומענ טסבלעז ךיז ןטלָאװ רימ

 -רַאפ ,ןכלעזַא םיא ייב טַָאהעג ןעוו ןבָאה ריס ביוא ,םיא ייב ןח םעד ןרילרַאפ

 רַאפ ןטלַאה רימ סָאװ רעמ ךָאנ ןוא ,קיטכיר זיא ןעקנעד רימ סָאװ ,סָאד ןגייווש

 רימ סָאװ ,גנוגעװַאב רעזדנוא טימ ןיא הרצ יד ,ןיילַא םיא רַאפ ךעלדעש טסכעה

 ערעייז ןנייברַאפ וצ קיטרַאפ ןענייז סָאו ,םינדחּפ ליפוצ רָאנ ריא ןיא ןבָאה

 ,ןגָאנַאמעד ליפוצ ,ייז ןנעק ןיא םָארטש רעד זַא קידנעעז ,ןעגנוניימ ענעגייא

 וצ ןוא ,ןסערעטניא ענעגייא עלעייז רָאנ ייז ןכוז טייחנגעלעגנָא רעדעי ןיא סָאװ
 סיורג יוװ ,עיציזָאּפ רעייז ןטּפױהַאב טסעפ ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ עקיטומ קינייוװ

 סָאװ עכלעזַא עכעלטע רָאנ בָאה רימ ןעוו ,ךַא .םערוטש רעד ןייז טינ לָאז סע

 דימת ןוא םיאנוש רַאפ טלעוו עצנַאג יד ךיז ןכַאמ וצ טָאהעג ארומ טינ ןטלָאװ

 שרעדנַא ץנַאנ יו ,ןפערט טינ לָאז סע ןעמעוו ,םינּפ ןיא תמא םעד טרעדיילשענוצ

 !גנונעװַאב רעזדנוא ןעוועג טלָאוװ



 ןש טנע מ

 ,1916 -- רעבמעטפעס רעטס)

 .קילנ .ז

 רעדעי ןליפַא טָאה סע סָאװ ,תמא ןּפָארט םעד טינ וליִפַא טָאה עטכישעג יד

 ריא ןוא ,ןעקנעדכַאנ סָאװטע רָאנ .ףוס ןזיב בייהנא ןופ ןניל ַא ןיא סע ,ןגיל

 ןשטנעמ זַא ,טרָאפ סע טמוס יוװ זיא ,זיא סָאד קידהנושמ יוװ ,ןעזנייא ןיילַא טעוו

 עלַא טינ טייוו ךָאנ ןשטנעמ יד ןענייז ,רעדייל ,רעדייל זַא ,ץורית רעד זיא ? ןדער

 ,טרעדיולּפ ןעמ טָא ןוא -- ןשטנעמ ןייק

 סונעג זיא םמַאק

 ,1910 -- רעבמעטפעס רעטב)

 .עפפַאי ,כ

 ןבָאה לי רענייא ביוא ןַא ,טנייפ ריא ;סָאװ ןיא טא ןיא תועט רעייא

 ןעניימ רימ ןוא ;טסיכרַאנַא סיוא ןרעוו רע זומ ,ןבעל רעזדנוא ןיא סטונ סָאדלַא
 ןיא טונ ןוא ןייש ןיא סָאװ ץלא ןסינעג ?יװ רענייא ביוא ;:טרעקראפ אקווד

 .טסיכרַאנַא ןַא ןרעוו טשרע לָאז רע ,ה"ד ,םעד רַאפ ןפמעק רע לָאז ,ןבעל רעזדנוא

 .םונעג רָאנ ןדייל טינ ףמַאק זיא טסיכרַאנַא ןַא ראפ ןוא



 'ןטַארעטיל ,
 (1910 -- רעבמעטּפעס רעט3)

 .ןָאסלעו .פ

 ,עטנַאסערעטניא ןַא רעייז זיא "ןגיק רעקילייח , ַא עציקס רעייא ןופ עמעט יד
 .יֹור ךעלקערש ןיא ערעייא גנוטעברַאַאב יד רעבָא

 ףיֹוא עציקס עיינ ַא ןביירשנָא ףרַאד עמ ,ןטכיררַאפ ןופ דייר יד טינ זיא ָאד

 ,.טינ רימ ןענעק סָאד ןוא ,עמעט רעד

 .ב לטיג

 בייהנֶא ןופ זַא ? סָאװ וצ .טנעיילעג טינ רימ ןבָאה תורוש עכעלטע יו ,רעמ

 ,סערָאבקורד סעפע ןביירשנָא טינ טנעק ריא ןַא ,ןעזענ ןיוש רימ ןבָאה ןָא

 28 לא = רא

 ,1910 --- רעבמעטּפעס ירטט32 .דוׂשמ ,י

 ןגָאז ןענעק ןעמ ףרַאד ."ענַארפ רעטלַא, ןַא רעביא ןביירש ָאי ןיוש ביֹוא

 ,ןביירש ןענעק ,תוחּפח ל29 ,רעדָא ,עמרָאפ עיינ ַא סע ןבעג רעדָא .סעיינ סָאװטע

 .טינ סע טנעק ריא ,ןעקנַאדעג עטלַא ןקירדסיוא ןענעק ,טסייה קָאד סָאוװ

 28 28 בא 1

 .1909 -- רעבמעװַאג רע ..עסטטטרַאּבַאט .ט .8

 זַא ןלַארטש ענעדלָאנ עריא טקיש ןוז עטיור יד זַא ,סיינ ַא ןעד סע זיא

 רעד ןוא דיסח םעד ןלעפענ םינוגינ עשידיסח יד זַא, טכלַאקעג ןענייז רעזייה יד
 ? סע ףרַאד רע ? ןבירשעגנעמַאזוצ ץְלַא ריא טָאה סָאװ וצ ? הרות טגָאז יבר

 לא לא = ר

 .1909 -- רעבמעצעד רעטוו .ןָאדנַאל ,י

 ,סע טמוק יו ָאט ,ַאי ביוא ??קיטרא םעד טָא ןבירשעג טָאה ןיילַא ריא |

 -ופרעב ןיא שטייד ןיא קירוצ םישדח סקעז טימ טנעיילעג ןיוש םיא ןבָאה רימ זַא
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 -רַארָאנָאה ןגעוו ןדייר וצ טינ ךיז טמעש ריא ןוא .?"רעטעברַא רעיירפ , רענ

 ,ןילַא ךָאד רימ ןענעק ןצעזרעביא טכעלש ,רַאה רעביל ,רעבָא ! ןעגנוגנידַאב

 | ? טלעג ךייא טמוק סָאװ רַאפ ָאט

 .1916 -- טסוגיט רעט5 .5 .ב

 טייהיירפ יד ךיז רימ ןעמענ ,לָאמ עטשרע סָאד וצ ןדנוא טקיש ריא ,ױזַא
 טכייל ךָאנ ךיז טנעק ריא ,החרט עטסיזמוא .ןָאט וצ טינ רעמ סָאד ךייא ןטָאר

 .עינַאמ ַא ןיא ךייא ייב טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאד רעדייא .ןעניואוועגּפָא

 .1916 -- ילי רעומ2 .סָארג .1

 .רעטנוא, ,,ןעמזירָאפַא , ;ןרעו טקורדעג טינ ןלעו עטכידעג עקידננלָאפ

 "םי םייב , ,"עטבילענ ןיימ , ,"ןעקנַאדעג-סעביל , ,"רעקידניז רעד , / גנוקירה

 ןיא ןָאטענּפָא ךייא ןופ ךיז טָאה ,סיוא טזייוו סע יו ,"ור-סיטנוז , ,"הליפת ַא,

 ...שרוקה-חֹור רעד ןצנַאנ

 ,1916 -- ילי רעט5ּפ .ש .1

 ךערּפשעג זכעלנעזרעּפ ַא זיא .ןעננילעג טינ רעייז רַאפ סע רימ ןטלַאה רעדייל

 ןעמענרַאֿפ סע טעװ ןטסקווירב ןיא .םימעט ערעזדנוא ןבעננָא ךייא דימ ןלעװ

 | .ןַאלּפ ליפוצ

 .הָאקינלוריצ .מ

 טימ סע טכיילגרַאפ ;"רעדיינש רעד, טכידעג ַא ןטַאטשלעדע ייב ןַארַאפ

 .ןרעוו טקורדעגנ טינ ןעק סרעייא סָאװ רַאפ ןײטשרַאפ ןייֵלַא טעוו ריא ןוא

 ךַײיא רימ ןענעק טפַאהנסיװעג ץנאנ ןוא ,עטייוצ סָאד ךיֹוא ןיא רעסעב טינ

 וצ ןוא ,סרעקיטכיוו סָאװטע ףיוא ןדנעוורַאפ טייצ רעייא טלָאז ריא ןַא ,ןטא

 ,קיאעפ רעמ סיוועג טייז ריא סָאװ

 --+{ ליג

 סע וא ,שידיי ַאזַא טביידש ,שידיי רַאפ ןָא ױזַא ךיז טמענ סָאװ ריא , ,

 ...ןעמענ וצ טינ ליומ ןיא טושּפ ןיא
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 ,יילט

 ןענעק לָאז ןעמ ןכלעוו ןופ ךמס םעד ףיוא ,קנופ םענעי טינ ןעניפעג רימ
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 טרילעּפַא סָאװ ,סעכלעזַא טינ סיוועג זיא סָאד . , , ןעננונעּפָאה עסיורג ןכַאמ ךיז
 ,ךַאז רעכַאװש ץנַאנ ַא רַאפ סע ןטלַאה רימ ,רוציקב .קַאמשענ-טסנוק רעזדנוא וצ
 .םרעסעב סעּפע ףיוא ןגָאזוצ ענייק טינ ןקרעמַאב רימ רעכלעוו ןיא ןוא

 לא הא = *+

 ,רעגַאב

 ןכָאװ עכעלטע טימ יו ,רעפטנע ןקיבלעז םעד ןבעג רָאנ ךייא ןענעק רימ

 ,טסייו טָאג סָאװ ..,ךעלעטניּפ טימ עלַאטנעמיטנעס סָאדלַא סיוא טדיימ ,קירוצ

 .ןשטייטסיוא ךָאנ ןעק רענייא יו

 .לתוײמ .ש .א

 רימ .יור רעייז זיא גנוטעברַאַאב יד רעבָא ,עטוג ַא רעייז זיא עמעט יד

 -ןציקס עטינעג יד ןופ םענייא וצ גנולייצרעד יד טָא ןבעג סעװַאקישט ףיוא ןלעוו

 ןעמוקסיורַא טעװ יז יו ,ןעז וצ טנַאסערעטניא ןייז סיווענ ךייא טעוו סע .רעביירש

 .טנעה ערעטינעג ןופ

 לא 6 5

 .1910 -- טסוגױא רעט13כ .ם .?

 עטצעל ערעייא ָאי ןקורד סָאװ ,ערעדנַא יד וצ לייטרוא ןַא ךָאנ ךיז טדנעוו

 .רערעודנוא יו ,רעקיצניג ןייז סיוועג טעוװו ?ייטרוא רעייז :;ןכַאז

 ,רעקידננָאזװוצ ליפ ַא אקווד ןעוועג בייהנֶא רעד זיא ,גנוניימ רעזדנוא טיול

 ריא סָאװ ,טימרעד סע ןרעלקרעד רימ ,גנושיוטנַא רעמ ץְלַא רעטייוו סָאװ רעבָא

 ךייא ןטַאר רימ ,חוכב ןעוועג טייז ריא ?פיוו רעמ ןבעגוצסיורַא טריכורּפ טָאה

 ןָא ןסיירעצ ןוא טייצ ערעגנעל ַא ןביירש וצ ןרעהפיוא ןצנַאג ןיא לָאמ ַא ךָאנ

 לָאמ ןייק םעד ףיוא טעװ ריא ,השקשינ .ָאד ךייא ייב זיא סָאװ ,ץלא תונמחר

 | .ןבָאה טינ הטרח ןייק

 ,.1915 -- רַארבעפ רעמס | .לעסקיײיד .ס

 עיצקַאדער רעד ןֹופ "ןיבמ, םענעי ןוא ,טנכייצעגסיוא ךעלקריוו זיא סע

 עוועג טלָאװ ,וו"ַאא שירַארעטיל טינ ,יור זיא יז זַא ,טרעלקרעד ךייא טָאה סָאװ

 רָאוו רָאנ ,רוטַארעטיל רעביא הנוממ ַא ןייז וצ יו ,שרעדנַא סעּפע ןָאט וצ רעכיילנ

 ... ? ןכַאמ ןעמ ןעק

 א 56 56

 ,1915 -- ראורבעפ רעמ23 .טיגלוביצ .א

 ץוא טריזַאב זיא ,רַאבקורד ןענייז ןכַאז ייווצ ערעייא זַא ,גנונעפַָאה רעייא

 .רַאבקורד טינ זיא סָאװ ןוא ָאי זיא סָאװ ,ןסיוו טינ םעד ףיוא ,ה"ד ,טינרָאג
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 .1915 -- ראו רבעפ רעטלד .םירישחה ריש

 וצ ןקיטכערַאב ךייא לָאז סָאװ ,קנופ םענעי ןופ טינהָאג ןקרעמַאב רימ

 רַּפ ןייק ןיא רעבָא ךיז טבייה ,ןבירשענ טכעלש טינ שטָאכ ,עציקס יד ,ןביירש

 .ןקורד טינ סע ןלעוו רימ .טייקיסעמלטימ רעטסכעלטנייוועג עמַאס רעד רעביא טינ

 ,1915 --- רָאורבעפ רעטד

 ,עטסקיטיינ סָאד ָאטינ םעד ןיא ןיא סע .ןלעפעג טינ רעייז סָאד זיא זדנוא

 רָאנ ,שינַארט סיורַא טינ סע טמוק ,זיא סע יוװ יֹוזַא ,טֿפַארק-סגנולעטשרָאפ יד

 .ענרונ-טסכעה
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 .1914 --- רעבָאטסָא רעד ,ג .ד

 .ןופרעד ץיוו םעד טינ ךיוא ןעעז רימ ."ןפָארטעג יו טלעּפעג רעמ , זיא סע

 ָאי ןרעדנַא ןַא סע טלָאװ רעמָאט ןוא ץיוו ַא רַאפ ךַאז עטסנרע ַא ֹוצ ןיא סע
 ךַאזרוא ןייק ָאטינ רעבירעד זיא סע .ןעננולעג טינ ךייא רעבָא סע זיא ,ןעגנולעג

 ,ץַאלּפ ןקיטיינ םעד טימרעד ןעמענרַאפ וצ

 ,ץ'ק .מב

 ןגָארט ץלַא ןוא ןלייצרעד טינ םענייק סולשַאב רעייא ייב ךיז ריא טלַאה יאוולח ||

 שרעדנַא ןענעק ייז ןוא רעקיניצ ענדָאמ ןענייז ןשטנעמ יד לייוו ,ןצרַאה ןיא ךיז ייב

 ריא רעכיא ןטכילרַאפ ַא ןופ תובהלתה יד ןעעז ייז ןעוו ,ןעלכיימש יו ,טינ

 טינ םענייק סע רעכיילנ עקַאט זיא ,םיצל יד ןיוש ןענייז עכלעזַא . . .לכיטזָאנ

 ,ןכַאמ ֹוצ טָאּפש סָאװ ןופ ןבָאה טינ ייז ןלָאז ןוא ,ןלייצרעד

 4916 -- ילוי רעמ9 | | ב .מ

 -לפיוו סייוזרעוו ַא ןיוש סע ןיא ,סנקירעביא ,טינרָאנ סע טלעפעג זדנוא

 ,ןינע רעטייקעגרעכיא לָאמ

6 + 50 

 .1919 -- רַאטַאי רעטפ | .ַאשַאס

 שירַאנ ױזַא ןייז לָאז ןשטנעמ עננוי ייווצ זַא ןביילנ טינרָאג ןענעק רימ

 ןיא ,ָאי סע ייז ןעוט רעמָאט ןוא .ווירב עשירַאנ ,עננַאל עכלעזַא ןביירש ןוא

 ? ןריסערעטניא סע ןעק ןעמעוי

 ,טרעוו ןשירַארעטיל ןטסדנימ םעד טינ טָאה סע



 .ןָאזנועמש

 רעייא ןבעג וצ ןעמָאנ ַא רַאֿפ סָאװ טסואווענ טינ טָאה ריא זַא טקַאפ רעד = |
 סטָאג ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאד זַא ,זייװַאב רעטסעב רעד זיא יירעביירש
 .רַאבקורדמוא ךעלקריוו סע זיא ןיילַא רַאפרעד ןוא טָארַאב

 החרט עקידרעטייוו רעייא זַא ,ןגָאז ןיוש ךייא רימ ןענעק ןטקישענוצ םעד ןופ

 ,טסיומוא ץנַאנ ןייז טעוו

 50 טב יֵ

 ,1914 -- רעבסעצעד רע'מבופ ץרל .ם

 ,טינ ןיטולחל ניוט סע

 ,דנַאפלעג .ה

 ןבענוצוצ ןקיטכערַאב זדנוא לָאז סָאװ ,םעד ןֹופ רוּפש ןייק טינ ןעניפעג רימ

 טיי ריא םָאװ וצ סָאװטע ןבעל ןיא ןעניפעגסיוא ןעז טזומ ריא .טומ ךייא
 | | .קיאעפ רעמ

 א לא 4

 ,דנָאמיײד .ד

 ןכעלייצרַאפמוא ןַא טכַאמענ ןבָאה רימ זַא ,רימ ןעז ןטקישעגוצ םעד ןופ

 ,ןביירש וצ רעטייו טקיטומרעד קירוצ רָאי ַא טימ ךייא ןבָאה רימ ןעוו ,רעלעפ
 ,תועט רעזדנוא רַאֿפ ןקידלושנַא ןזומ זדנוא טעוװ ריא
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 .1910 -- רעבמעטּפעס רעט1ס .ןַאמגנוי .ל

 קידנרעהסיוא ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ױזַא טינ טציז ןוא זדנוא טנלָאפ

 טעװ סע ןוא ,ריּפַאּפ ןפיוא ייז טגנערב רעקינייוו ךָאנ ;תושעמ עשירַאנ עכלעזַא

 -ַאמ רעייא ןענעיילרעביא טזומענ טָאה סָאװ םעד וצ ןוא ךייא וצ ?יואוו ןייז

 ,טּפירקסונ
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 .1910 -- רעבמעטּפעס רעטוד , .3

 ןיא טייהנייש-ףרָאד רעייא ןופ עינָאלָאכיסּפ עצנַאג יד .ןעננולעג טינ רעייז

 .עשיטַאטש ַא ןרעוו ןצ זיא טייהנייש-ףרָאד ַא ןופ שטנואוו רעתמא רעד ,שלַאפ

 .רערעייא יוװ ,םילוונמ עכלעזַא עשיטָאטש עֶלַא טינ ןענייז ךיוא

 ,רַאבקורד טינ זיא סע
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 ' | .ןעהָאק .מ

 ,טנַאלַאט ןופ קנופ ןייק
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 ,1909 -- רעבמעװַאנ רעמ0ס .סואעטעצמַארּב

 ,םינּפה ,ןעלבייל ןוא ןעלסָאי ןשיװצ ךיז טלדנַאה סע שטָאכ טשינ גיוט סע
 ףיוא ךעלעטניּפ ךס ַא טימ ,סעשילאבמיפ סעּפע ןביירשוצנא טניימעג טָאה ריא
 | ...עדָאמ ַאזַא ןיא סע סָאװ

 .ךעלעטניּפ ןָא אקווד ןוא ,ךיז ןיא טרַאנעג סע טייז ריא יוװ ,ךַא

 .ץעװַארק .מ

 סָאװטע ןקורד ןענעק לָאז עמ ידכ ןטעברַא ליפ ,ליפ ךָאנ טזומ ריא ,ןיינ

 | ,ךייא ןֹופ

 ,רעגרעב .א

 טָא .טימ טייג "ןישַאמ יד , עטייווצ יד ,טוג טינ ןיא טכידענ עטשרע סָאד
 יז זיא

 .19159 -- רַאוגַאי רעײס .עגטימ .מ

 ,רָאטקַאדעד ַא טינ זַא ,ךיז טכַאד זדנוא ? ןבירשעגנָא טרָאד ריא טָאה סָאװ
 טינ ןטצעל םעד רַאפ ךיוא ןיֹוש זיא סע ביוא ,ןפלעה ךייא ןעק רָאטקָאד ַא רָאנ

 ,טעּפש וצ

6 6 5 

 ,1906 -- טסוגיוט רעט48 ססעלַא .פ

 סָאיו ךיז ריא טפרַאד ,ּפיז רעד ןיא ןעזעג ץֵלַא ךעלקריוו סע טָאה ריא ביוא

 .רעטקָאד ַא וצ ןדנעוו רעלענש



 ט ר ָא וו כ ָא נ

 ןצריק זייוורעטרע ןיא לַאפ םענעבעגעג םעד ןיא טײטשַאב ןריטקַאדער סָאד

 םעד ןטייב ןוא ןושל סָאד ןריזינרעדָאמ ןיא ןוא ןעלקיטרַא ענעמונעגנניירַא יד

 .ניילסיוא

 ןעוו .ןגָאז וצ ױזַא ,ןילַא .י .ש ןבעגעג ןדנוא טָאה סע ןָאט וצ טכער סָאד

 ןייז "טריזישידיי רע :ןושל סָאד דימת רע טייב ,ץכעביירש ַא סנייז טריטיצ ר

 ,ענעגייא סָאד ןָאטעג ןבָאה רימ ."ןעמזירעמשטייד , יד סיורַא טפרַאװ ,ךַארּפט

 א 6 ; 

 ןלַאירעטַאמ טימ זדנוא ןפלעה רַאפ רעברַאפ .ש רבח :רימ ןביג קנַאד א

 רעזדנוא וצ ןלעטש רַאפ ,רעדניל .ש רבח ;דָאירעּפ-"טייקיטכערעג , סדי .ש ענונב

 ןקישוצ רַאפ סליימ .ט רבח ;"ש"ַאפ , ןוא ?פ"ַא,, ןופ ןטעלּפמָאק עכעלטע ץונַאב

 ר ."ג"פ ,, רעד ןופ גנַאגרָאי ַא

 ןוא ץיװַאמַארבַא הניד ,"ָאויי ןופ ןירַאקעטַאילביכ יד טמוק קנַאד ַא

 .ןהכ לרעב עגעלָאק

 .ג .א





 יקקוַאנַאי ,ש
 עיפארנַאילּביּב

 ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ

 ןירושי םיפעי

 1987 ,עקיסקעמ

 8. צא 0טפאצ

 טזמינססאגהקםצ

 ווא 1 מו

 ,טעטימַאק"קנעדנַא יקסװַאנַאי .ש ןופ ןבעגעגסױרַא

 1997 -- עינרָאפילַאק ,םעלעשזדנַא סָאל -|





 יק סווָאנַאי 46 2 2

 טצענערגַאב זיא ץיפַארגָאילביבײקםווָאנַאי .ש יד

 .עיפַארגָאילביב

 א ג 4

 ןעלקיטרַא ףיוא ע, =
 -ב:יַא טנַאמרעד טרעוו יקפווַאנַאי 'ש וג װ ןעלקיטרא ןוא םיא ןגעוװ ןבירש

 טייוו ןעגייז ןעגנונעכייטראפ עשיפאר רגָאילביב ענעבעגעגנַא יד אה רואה

 .טּפעשעגסיױא טינ

 .יקטוװַאנַאי .ש ןנעוו ןעלקיטרא טופא טוי סג יי 6 ) 9 פ שא 6

 .ט ,סענייא 0.  . ,רעלדַא 1. 

 .לוק ןשידיי ןיא עלָאר ריא ןוא "ש" אפ, עיירפ .קירוצ רָאי קיצכעז ןוא ריפ טימ
 ,יינ "עמיטש רעטעברַא עיירפ , .ןבעל-רוט ,1956 ,13 ינַאי י"ג ,עמיטש רעטעברַא

 .16:15 זײז ,1951 ,16 ץראמ .37 '}

 | ןבואר ,רנַאל} א . .8 ,יקסנעוויא .2 זבוא נַאלןיו

 הנותח ,עשרַאװ ,זירַאּפ .ןילַאגרַאמ אננֲא ןופ ידער ,ב"ז "ענליװא .ןיגרוב ץרעה

 ,1954 י"נ ,גנילירפ רעזדנוא ןופ .טג ןוא 946 יז 158 יינ ןירושי םיפעי

 .152 יז
 ןבואר ,דנַאלזיא 8.  .ד ,ץיװָאקַאװא = .כ | גוי ;ןיא 5

 ןופ ,ןילָאגרַאמ אננַא ןופ געט עטצעל יד עיירפא יטרָא םעגערָאװעג קידיײל ןרַאפ
 .165 יז .1954 ,י"נ ,גנילירפ רעזדנוא .1959 ,10 בעפ ,י נ , עמיטש רעטעב 8
 | ,54 ןי"ז

 .א ר"ד ,ןעסיא .9
 -כז) ..תטרח לעב רעד -- יקסװַאגַאי .ש .ד ,ץיװַָאקַאזיא .4

 ,יינ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ (תוגור -ל ןיקטָאפָארק  ןופ עטכישעג רעד וצ

 יקסװָאנַאי .ש ...טפַאשלעזעג-רוטארעט,

 ,.,19121905 ןרָאי יד ןיא "ש" אפ , יד ןוא
 ,19 'בעפ ,י"ינ "עמיטש רעטעברט עײרפ;

 .3 'ז ,3

 .ד ,ץיוװָאקַאזיא

 ודנוא וצ זיא רע יװ -- רעקַאר ףלָאדור
 יינ ,"עמיטש רעטעברַא עײרפ" .ןעמוקעג

 ,18 יז ,1944 ,31 ץרעמ

 .22 יז ,1956 3

 .א ,יִמְלֵא 0

 .ש ןוא רעבדלָאג .כא) .ןראיליבוי ייװצ
 ירַאװ "רעטעלב עשירארעטיל , .(יקסווָאגאי

 זײז ,1934 ,26 'טקא ,546 'מונ ,עש

3 694. 

 .א ,ימָלֵא ,1
 יקסװַאנַאא .ש ןוא עטסַאבעלאב ןיימ



 ,2 ץרַאמ ,יינ "עמיטש רעטעברַא עײרפא

 .2 יז ,5

 ,א ,ימלַא ,2
 ײב לטעטש  שילױּפ ַא -- ליװזנָארב

 -סָאנעוב ןבעל ַא ןופ ןטנעמַאמ ,קּפָאײוינ

 .232 'ז ,1948 ,סערייא

 .א ,ימלא .א2
 יקסװָאנַאא .ש רעביא -- םיטּפשמ יײװצ
 "יטש רעטעברַא עיירפ ...עלרעּפ עשוהי ןוא

 .4 'ז ,1956 ,21 'טפעס ,י"נ ,עמ

 .ב ,רעלסקא 3

 60 -- .צעמיטש 'ברא 'רפ" רָאי 0
 -רַא עירפ, .טעברַאסגנורעלקפיוא רָאי
 ,1951 ,16 'בעפ ,י"נ ,"עמיטש רעטעב

 .6 'ז

  םשרנ ,רעדאב ,4

 רענַאקירעמַא םעניא לָאר סיקסוװָאנַאי .ש

 ,ייַנ ,ײלַאנרושזױגרָאמ, .ןבעל ןשידיי

 .1947 ,9 וָאנ

 | .0 .א ,ןָארַאב ,8
 .רעדיל ערעדנַא ןוא ײװדַארב עשידיי יד

 ,28 יז ,1949 ,ייַנ

 םהרבא ,ןאמכוב 8

 ריא ןוא .עמיטש רעטעברא עיירפ ,, יד
 עײרפ; .יקסװָאנַאי .ש סנייא-רָאטקאדער

 ,1914 ,26 'טפעס ,י"נ ,"עמיטש רעטעברַא

 .8 יז

 ץירעה ,ןיגרוב 7

 -שודרָאשזד ירנעה רעד ךָאנ גנוגעװאב יד

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד; ,ןיײּפמאק

 "סור ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאבירעטעברַא

 126 ז"ז ,1915 ,י"נ ,"דנַאלגנע ןוא דנַאל

7, 

 ץרעה ,ןיגרוב ,8

 "רַאנא ןשיװצ ףמאק רעקידרעטייו רעד

 עטכישעג ידא .ןטסילַאיצַאס ןוא ןטסיכ
 ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 ,יינ ."דנַאלגנע ןוא דנַאלסור ,עקירעמַא

 ,.143 1139 ז"ײז ,5

 ץרעה ,ןינרוב ,9

 רעשיטסיכראנא רעשידי רעטשרע רעד

 עטכישעג ידא ,?טײהרַאװ יד,. -- ןאגרָא
 ןיא גנוגעװַאב-העטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 ןירו שי ם י פ עי

 ,יינ ."דנַאלגנע ןוא דנאלסור ,עקירעמַא

 .161:160 ז"ז ,5

 ץרעה ,ןינרוב .0

 .ןַאגרָארעטעברא ןַא וצ ןעגנוטייראברָאפ
 "עברַא רעשיזיי רעד ןופ עטכישעג ידָא

 ןא דנַאלסור ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעט

 .182 'ז ,1915 ,י"נ ,"דנַאלגנע

 ץרעה ,ןיגרוב .1

 רעטנעצ א ןופ עלָאר יד טרילרַאפ ןָאדנָאל

 יעג יד .גנוגעװַאברעטעברַא רעד ןיא
 "אב רעטעברַא רעשידי רעד ןופ עטכיש

 -גנע ןוא דנַאלסור ,עקירעמַא ןיא גנוגעװ

 ,225 'ז ,1915 ,י"נ ,ײדנַאל

 ץרעה ,ןינרוב 2

 יָאס ןוא ןטסיכראנא ןשיװצ גנוטלַאּפש יד

 ןופ עטכישעג ידא .ןָאדנַאל ןיא ןטסילַאיצ

 ןיא גנוגעװַאבירעטעברַא רעשידיי רעד

 ,יײנ ,"דנַאלגנע ןוא דנַאלסור ,עקירעמַא

 | ,225 232 231 ז"ײז ,5

 ץרעה ,ןיגרוב עמ

 -רַא רעד טרעװ /דניירפ רעטעברַא, רעד
 ןופ עטכישעג יד; ,ןטסיכראנא יד ןופ ןַאג

 ןיא גנוגעװַאב'רעטעברַא רעשידי רעד

 ,י"נ ,"דנַאלגנע ןוא דנַאלסור ,עקירעמא

 .255:254 זיז 5

 ץרעה ,ןינרוב 4

 -לַאיצָאס ןוא ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס

 רעד ןופ עטכישעג ידא ,ןטַארקָאמעד

 "ירעמַא ןיא גנוגעװַאבירעטעברַא רעשידיי

 ,1915 ,י"נ ,"דנַאלגנע ןוא דנַאלסור ,עק

 ,238'241 ז"ז

 ץרעה ,ןינרוב .8

 ןוא עשיטסילַאיצָאס יד ןופ לאזקיש רעד

 עטכישעג ידא ,ןעגנוטייצ עשיטסיכראנא
 גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 ,"דנַאלגנע ןוא דנַאלסור ,עקירעמַא ןיא
 ,246 יז ,1915 ,י"נ

 .ב .י ,ןילייב ,א-סמ

 "ירפ-גרָאמ .געװ רעטצעל סנאהאק .כא

 .1956 ,23 'טּפעס ,י"נ ,טײה
 .ב .י ,ןילייב ,ב 8

 ,ןטסיכראנא עשידיי יד ןוא יקסווָאנאי .ש

 ,1957 ,10 .בעפ ,י"נ ,טייהיירפ-גרַאמ

 רַאילָאטס רעליווזָארב 6
 רעזדנואא ,היװל סיקסװָאנַאא .ש יב



 עיּפַארגָאילביבקסװָאנַאי .ש

 ,1939 ץרַאמ ,סעלעשזדנַא סָאל ,"טרָאװ

 ,98 ןײז

 אנח ,דלעפסעטָא 7

 "יק רעד -- ןלַאנרושז עשיטסירָאמוה יד
 רָאי 75, ,/ סדנוק רעסיורג , ןוא /יועצעב
 יגעגסיורא ."עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי

 ,י"נ ,ןייארַאפרעבײרש ץרפ .ל7 .י ןופ

 .99598 ז"ז ,5

 .י ,םואבדלָאג .8
 "ברא 'רפ, עטשרע יירד ןופ ןקורדנייא
 רעטעברַא עײרפ  ,ןרָאטקַאדער-" 'טש
 ,6 יז ,1944 ,7 'נַאי ,י"נ ,"עמיטש

 .צ .ב ,(גרעבדלָאג .9
 ,18 .לירּפֲא ,י"נ ,"גָאט , .יקסווָאנאי ,ש

4, 

 .נ ,נרעבדלַאנפ .0
 ןופ עטכישעגא ,,טייהיירפ רעד ערענָאיּפ ,

 יד ןיא גנוגעװַאבירעטעברַא רעשידיי רעד

 ,דנַאב רעטײװצ ,"ןטַאטש עטקינײארַאפ

 ' .210:308305 ךיז ,1945 ,י"נ

 .ג ,גרעבדלָאנ ,1

 ףוס גנוגעװאב עשיטסילאיצַאס עשידיי יד

 "ידי רעד ןופ עטכישעג,א .ןרָאי רע80 יד

 "יארַאפ יד ןיא גנוגעװַאבירעטעברַא רעש

 ,י"נ ,דנַאב רעטייװצ ."ןטַאטש עטקינ

 ,342 יז ,5

 .נ ,נרעבדלָאג 2
 עטכישעג; .גנוגעװאב עזעיגילער-יטנא יד
 ןיא גנוגעװַאבירעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 ,דנַאב רעטײװצ ,"ןטאטש עטקינײארַאפ יז

 ,441:434 ן"ז ,1945 ,י"נ

 ,ג גרעבדלָא 8
 ירַא עיירפא .,,טייהירפ רעד ערעגָאיט ,
 יז ,1986 ,13 'נַאי ,י"נ ,"עמיטש רעטעב

| ,7 | 

 הנוי ,יקסידָארַָאפ .4

 ענעפרָאװעגסױרַא .דנוב , רָאי קיצרעפ
 ,111 'ז ,1948 ,סערײא-סָאנעוב .ךײר

 הנֹוי ,יקטידָארָאנ 9

 רעד יב טפַאשנײמעגכובי ,טַאטשלעדע דוד

 ,טפַאשלעזעג רעשיטסילַאנָאיצַאר רעשידיי

 .11:10 ז"ז ,1952 ,סערײאיסָאנעוב

 הנוי ,יקסידָארַאג 060

 דוד ,רמרמ ןמלק ףַארגָאיב סטַאטשלעדע

 רעז יב טפַאשנײמעגכוב .טאטשלעדע

 ,טפַאשלעזעג רעשיטסילַאנָאיצַאר רעשידיי
 ;27 יז ,1952 ,סעריײײא סָאנעוב

 אבא ,ןידרָאפ .7

 רעטעכרַא עיירפ , יד ןוא יקסװָאנַאי .ש
 ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,"עמיטש
 ,22 יִז ,1986 ,13 'נַאי

 : | אבא ,ןידרָאנ 8

 רעטעברא עיירפ , יד ןוא יקסװָאנַאי .ש
 ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,"עמיטש
 ,4 יִז ,1986 ,27 'נַאי

 אבא ,ןידרָא .9

 רעטעברַא עיירפ ,, יד ןוא יקסװָאנַאי .ש
 ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עײרפ ,"עמיטש
 .2 ז ,1986 ,10 'בעפ

 אבא ,ןידרָאג = ,40)

 רעטעברַא עיירפ , יד ןוא יקסװָאנַאי .ש

 ,יינ עמיטש רעטעברַא עײרפ ,,עמיטש

 .2 'ז ,1956 ,24 'בעפ

 אבַא ,ןידראא 1

 רעטעברא עיירפ , יד ןוא יקסװַאנַאי .ש

 .,"נ עמיטש רעטעברַא עירפ ,/עמיטש
 .2 'ז ,1956 ,9 ץרַאמ

 1 אבַא ,ןידרָא ,2

 רעטעברא עיירפ , יד ןוא יקסװָאגאי .ש
 ,יינ עמיטש רעטעברַא עײרפ ,'עמיטש |

 .2 'ז ,1956 ,25 ץרַאמ

 - אבא ,ןידרָאו .4ס
 רעטעברא עיירפ ,, יד ןוא יקסװַאנאי .ש
 ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עירפ ,"עמיטש
 ,3 'ז ,1956 ,6 לירֿפַא

 אבַא ,ןידרָאפ 4

 סָאד ,ךוב-לַאירָאמעמ יקסװָאנַא .ש ןגעװ

 ,1956 ינוי ,סערײא-סָאנעוב ,טרָאװ עיירפ

 ' .8 ,הילחנ ,2
 ,ןסָאנעגטײצ עגײיז ןוא יקסװָאנַאפ ,ש
 ,9 יַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עײרפ

 ' .7 'ז ,2

 (רעקידעבעל רעד) .ח ,ןַאמטֹוגו ,0

 ,טייז רעכעלשטנעמ רעד ןופ יקסװָאנאי .ש
 ,16 'בעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עײרפ

 ,13 יז ,1

 | בקעי ,ןײטשטַאלג ,4
 ,י"נ .עמונעג ךות ןיא .ןירבָאק ןָאעל
7, ' 257, 



 בקעי ,ןײטשטַאלג 48

 . רושזךגרָאמיגַאט .סרעצַאש ןוא סרעצעש

 .1954 ,15 'נַאי ,י"נ ,לַאנ

 . םקעי ,ןײטשטַאלג -,49

 .י"נ ,לַאנרושזךגרַאמ-גָאט .טשּפ ןוא זמר !

 | | .1954 ,28 'בעפ

 בקעי ,ןייטשטאלג 640, 

 רעשידיי .ןרעגינ .ש טימ ןדירפ ןוא גירק

 .25 'ז ,1957 ,12 לירּפַא ,י"נ ,רעפמעק

 .א ,סעלעיעל-ץנַאלג 80
 "צרּפ עשיויי יד ןוא רוטארעטיל עשיריי

 ײרעמַא ןיא עסערּפ עשידי רָאי 75 .עס

 ,90 'ז ,1945 ,י"נ ,עקי

 ךלמ ,ןייטשטַארג ,1
 ,טרעבליג המלש רערעל ןוא רבח ןיימ
 יַאנַאק ןָאדנַאל ,סעמַארד ןוא ןעגנוליײצרעד

 .319 'ז ,1954 ,עד

 .כ ,סיצנַאד ,ם2

 ירׂש ,טסיכרַאנַא רעד-- יקסװַאנַאי .ש

 ןופ רנארב-רעייפ ןוא רָאטקאדער ,רעב

 ,טלַא רָאי 70 ןרָאװעג זיא דייס-טסיא רעד

 .1934 ,15 'טפעס ,י"נ ,גָאט

 .מ ,סיצנַאד .38
 "ירש רעשידיי רעד ןופ ןַארעטעװ א ךָאנ
 ,טלעװ רעד ןופ קעװַא זיא עיסעפַארּפ-רעב

 | .1938 ,4 'גױא ,י"נ ,גָאט

 וכררמ ,סיצנאד 4

 ,17 ילוי ,יײנ ,גָאט ,"קלָאפ ןיא ןייג ,

4, 

 וכדרמס ,סיצנַאד 8

 .ײװדָארב טסיא ףיוא עיצקַאדער רעד ןיא

 35:34:53 ז"ז ,1954 ,י"נ .טכיל ענעגײא

 .59 ןוא 38727 ןואי

 יכדרמ ,סיצנַאה 6

 יא ,לגיּפש רעטַאעט , ןופ רָאטקַאדער

 ,41 יז ,1954 ,י"נ ,טכיל ענעג

 .ב ,יקסווָאבווד 7

 / .תונורכז ןביירש טינ רעדָא ןביירש ָא
 ו

 נַאי ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירש

 .25 יז ,6

 השמ ,רעווָאניד 6

 ,טאלבנכָאװ רעקרָאיוינ ,ךיל יקסװָאנַאי .ש

 .8 'ז ,1939 ,17 ץרַאמ

,5 

 ןירו שי טי פ עי

 רוד ,ןייטשנָאמייד 9
 ,קירוצ רָאי קיצרעפ טימ דָאזיּפע ןא
 ,16 לירּפַא ,י"נ ,עמיטש רעטעברא עיירפ

 | .3 'ז ,3

 .ס ,ןירד 0

 יעטעװ --- ש'א'פ ןופ טסיירט ןוא דיירפ יד
 ינַאי ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .ןַאר

 .5 'ז ,1956 ,7

 קחצי ,ץיווָארָאה ,1

 ,עמיטש רעטעברַא עיײרפ .טָאררַאפ רעד

 51 'ז ,1956 ,13 ינַאי ,יינ

 .י ,ןרָאה ,02

 סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיי ,"רעגָאדנַאל , יד
 .1953 ,26 יַאמ ,סערייא

 .י ,ןרָאה ,68/
 ידי ."ײװדָארב טסיא ןופ ןטלַאטשעג
 ,;2 'טּפעס ,סעריײא סָאנעוב ,גנוטײצ עש

6, 

 .' ,ןרָאה ,א3
 ידי ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , רָאי 5
 ,29 ילוי ,סערייא סָאנעוב ,גנוטײצ עש

5, 

 .א .י ,ץיורוה ,4

 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .רךַאװ רעד ףיוא

 4 'ז ,1914 ,12 'טּפעס ,יינ

 .א .י ,ץיוורוה .02

 ירַא עיירפ .1914:1899 ןיא יקסװַאנַאי ,ש

 ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ ,עמיטש רעטעב

 , יז

 .ש .י ,ץרעה 06

 ןיא גנירירעטעברַא רָאי 0 ,טרובעג יד

 .19 יז ,1950 ,י"נ ןבעל ןשידיי

 .ש .י ,ץרעה 7

 'עברַא ראי 50 .טנַאשנעװנַאק עכעלרעי
 ,1950 ,י"נ .ןבעל ןשידיי ןיא גנירירעט

 .46 'ז

 .ש י ,ץרעה 8

 ןוא סנָאינוי-דיירט יד טימ ןעגנואיצאב יד

 ירַא רַאי 50 .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס

 ,1950 ,י"ַנ ןבעל ןשידיי ןיא גנירירעטעב

 .62 'ז

 .ש .י ,ץרעה 9

 ןגײװצ ערעדנַא יד טימ ןעגנואיצַאב יד

 רָאי 50  .גנוגעװאב-רעטעברא רעד ןופ



 עיפַארגָאילביביקסװָאנַאי .ש

 ,י"ינ ..ןבעל ןשידיי ןיא גניר'רעטעברַא
 .165 'ז ,0

 .א ,רענילהָאװ 50

 זיב ײװדָארב טסיא רעקילָאמַא רעד ןופ
 ,י"נ ,גרעבדלַָאג .בַאטפירשלמַאז .טציא

 ,98 'ז ,4

 , ,א ,ןָאספלָאװ 1

 רעטעברַא עיירפ .הנתמ ַא רַאיליבוי םעד
 ,8 'ז ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ ,עמיטש

 .ה ,ןָאסרעדנגיוװ .9

 ןרָאא עטשרע ,-ךוב סיקסוװָאנַאי .ש ןגעװ
 ."םזילַאיצָאס ןכעלטייהיירפ ןשידיי ןופ
 ,1949 'ז ,28 'גױא ,י"נ ,סטרעװרָאפ

 רָאדיזיא ,יקצָאסיװ .8

 רעטעברַא עיײרפ .עכָאּפע עשימרוטש א

 .26 'ז ,1956 ,13 'נַאי ,יינ ,עמיטש

 ,ֿפ ,קיגרעיוו .4

 .עסערפ ןוא עמַארד ,רוטַארעטיל לשידיי

 ,י"ני ,עקירעמַא ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג

 ,440 'ז ,4

 ,9 .ה ,גרעבנייוו .9

 .'ש"'אפ , רעד ןגעװ גרעבנייװ .ל .ח
 ,16 'בעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 .9 'ז ,1

 בייל םייח ,גרעבנייוו .6

 -רעכַאמקוָאלק יד ןוא עסערּפ עשידיי יד
 ָאס רַאפ ףמַאק ןיא ראי קיצרעפ .ןָאינוי
 :סעלעשזדנַא סָאל .גנואײרפַאב רעלַאיצ
 .87 'ז ,1952 ,עיפלעדַאליפ

 בייל םייח ,גרעבנייוו 7

 גניר-רעטעברַא רעד ,,סטרעװרַאפ , רעד
 -קרעװעג עשידיי עטקינייארַאפ יד ןוא
 יָאס רַאפ ףמַאק ןיא רָאי קיצרעפ ,ןטפאש

 יפיסעלעשזדנַא:סָאל .גנואײרפַאב רעלַאיצ
 ,99 'ז ,1952 ,עיפלעדַאל

 .ז ,רעּפניוו .8

 82 'ז ,1940 ,י"נ .ןרעּפלַאה ביל השמ

 .ז ,רעּפניו 9
 .שֲא םולש
 .18 'ז ,5

 ,ב ,ןייטשנייו .0

 ןוא ןטסיכרַאנַא יד ןשיװצ ףמַאק רעד

 ינַאי ,י"נ ,רוטלוק עשידיי

5 

 ןופ גנַאפנָא רעד ןוא ןטַארקָאמעד לַאיצָאס
 קיצרעפ .עסערּפ"רעטעברא רעשידיי רעד

 -עװַאב רעטעברַא רעשידי רעד ןיא רָאי

 ,119 'ז ,1924 ,י"1 ,גנוג

 .ב ,ןייטשנייוו .1
 -יךיי יִד ןשיװצ / ןלַאקידַאר,, עטשרע יד
 ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ ןטנַארגימיא עש
 -רַא רעשידי רעד ןופ גנַאפנָא רעד ןוא
 ידי יד ,קירעמַא ןיא גנוגעװַאב רעטעב
 יז ,1929 ,י"נ ,עקירעמַא ןיא סנָאיני עש

5, 

 .ב ,ןייטשנייוו .82

 יד ןוא .,פ,לס רעד ןיא גנוטלַאּפש יד

 עשידי יד ."סטרעװרָאפ,, ןופ גנודנירג
 יז ,1929 ,י"נ ,עקירעמַא ןיא סנָאינוי

8, 

 .ב ,ןייטשניוו ,2

 -רא רעדיײילק ןעיורפ יד ןופ סנָאינוי יד

 סנָאינוי עשידיי יד .עקירעמא ןיא רעטעב

 .2324 '} ,1929 ,י"נ .עקירעמַא ןיא

 .י ,טָאלָאז .4

 רעד .שידיי ןיא "רנייפ סקלָאפ ,, סנעסביא

 ,1907 ,22 ינוי ,י"נ ,רעטעברא

 .ה ר"ד .ווָארַאטָאלַאז - 9

 ,עמיטש רעטעברַא עיײרפ .יקסװָאנַאי .ש

 | .| 'ז ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ

 | .ש .א ,סקַאז 6

 ןוא / ןייאראפ-רעטעברַא רעשידיי רעד,
 ,ןייארַאפ רעויסערגָארּפ רעשיסור רעד

 רעד ןוא /.טייהיירפ רעד ןרענָאיּפ יד,
 ןופ עטכישעג יד .ּפ.ליס שטנערב רעטכַא

 .,י"נ ,לײט רעטשרע ,גניר רעטעברַא

 .5554 ז"ז ,5

 .ש .א ,םקַאז 7

 יד ןיא עקירעמא ןיא עסערּפ עשידיי יד

 -עברַא ןופ עטכישעג יד .ןרָאי רעקיצכַא

 יז ,1925 ,י"נ ,לײט רעטשרע .גניר רעט

0, 

 .ש .א ,סקַאז .8

 ןופ עטכישעג יד ,סרָאטקעל ןֹוא סעיצקעל
 ,1925 ,י"נ ,לײט רעטשרע ,גניר -רעטעברא

 ,95 'ז



 .ש .א ,סקַאז ,9
 -רַא ןופ עטכישעג יד ,ןשנעװנָאק עטסקעז

 ,1925 ,י"נ ,לײט רעטשרע .גנירירעטעב

 ,314 יז

 .ש ,א ,סקַאז 0

 עטכישעג יד .,ריִעֹּפַא סטעזושטַאסַאמ יד

 יי"ינ ,לײט רעטשרע ,גנירירעטעברַא ןופ

 .325 'ז ,5

 .ש .א ,סקַאז .1

 רעקירע"10 רעד וצ  סעיצַאדנעמַאקער
 ןופ עטכישעג יד .,ןשנעװנַאק-םואעליכוי

 ,1925 ,י"נ ,לײט רעטשרע ,גניר רעטעברַא

 ,435 'ז

 : .ש .א ,סקַאו 2

 ןופ רָאטקאדער טרעװ ןילײב .ב .י

 ,רַאטערקעסילַאנַאשיײיקוידע ןוא /דניירפ ,
 רעטײװצ גנירי-רעטעברַא ןופ עטכישעג יד

 ,508 'ז ,1915 ,י"נ ,לײט

 .א ,ןירבוז ,95

 עיירפ ,טיָארטעד ןיא יקסװָאנַאי .ש געג
 ,1927 ,18ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברא

 .5 יז

 סירָאמ ,ןַאמניז 4

 -אי .ש ֹוצ ןאמגיז סירָאמ ןופ ווירב א
 ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .,ןיקסוװָאנ

 .5 'ז ,1956 ,24 'גיױא

 ןמלז ,גייווצרעבליז ,5
 ןופ ןָאקיסקעל  .יקסװַאנאי ףסֹוי לואש

 '912 זיז ,1934 ,עשרַאװ ,רעטַאעט ןשידיי

3, 

 ןוא ןמלז ,גייוצרעבליז ,6

 בקעי ,לטפעמ
 ץיפַארגָאילביב - ןידרָאג בקעי רעד וצ
 רַאפ ףוקיא .ןידרָאג בקעי .רמרמ ןמלק

 ,230:227 ז"ז ,1953 ,י"נ ,גַאל

 .א ,ןידלעז .7
 -עברַא עיירפ .,רָאטקאדער סלַא יקסווָאנַאי

 יז ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ ,עמיטש רעט

2. 

 .א ,ןידלעז .8

 ,"רַאװ רעד ףיוא , טַאדלַאס רעטלַא רעד
 -ַאי .ש ןופ םואעליבוי ןקירָאיי60 םוצי

 ,1924 ,20 לירּפַא ,י"נ ,גָאט ,יקסוװָאנ

 ןירושי םיפעי

 .צ .ש ,רעצעז .9
 צג ןקירָאיקיצכעז ןייז וצ) .יקסװָאנַאי ,ש

 ,1924 ינוי ,י"נ ,טרָאװ סָאד ,(גָאטסטרוב

 .ח ר"ד ,יקסווָאלטישז 9
 ,רוטלוק עשידיי .ָארַאטָאלַאז ללה ר" ד
 .22 יז ,1953 'טּפעס-'גיױא ,י"נ

 ..י ,מ ,שטיוװָאמיַאח .1
 רעטעברַא עיירפ .,ןסעומש עשירארעטיל

 .6 'ז ,1929 ,27 'טּפעס ,י"נ ,עמיטש

 .י .מ ,(שטיווָאמיִאח 2
 רעקרַאיהינ .גָאלָארקענ ,יקסװָאנַאי .ש

 ,| 'ז ,1939 ,10 'בעפ ,טַאלבנכָאװ

 .י ,מ ,שטיװָאמיַאחה 3
 יקסװָאנַא .ש ןגעװ ,רעביירש םורַא
 ,1940 ,24 יַאמ ,טַאלבנכַאװ רעקרַאירינ

 .9:8 זײז

 | .י ,ןיקייד 4

 עיירפ ,'רעכוזדלָאג ,, רעד ,יקסװָאנַאי .ש
 ;,1939 ,24 'בעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 .5 יז

 .י ,ןיקייח ,58

 עיוָאטארָאבאל עשירעביירש סיקסוװָאנאי .ש
 ,22 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עײרפ

 .6 ןוא 3 ז"ײז ,0

 .י ,ןיקייח 60

 ןרָאטקַאדער עטסכיירסולפנייא סקעז יד
 ,יינ ,עקירעמַא ןיא רעטעלב עשידיי

 ,112 'ז ,6

 .י ,ןיקייח 7

 יעלב עשיזיי .ףמַאק ןאהאק:רעלימ רעד
 ,186 'ז ,1946 ,י"נ .עקירעמַא ןיא רעט

 .י ,ןיקייח ,8

 ןרַאפ קילדנעצ רָאי ןופ רעטעלב יילרעלא
 ןיא רעטעלב עשידיי ,גירק-טלעו ןטשרע
 ,197 'ז ,1946 ,י"נ .עקירעמַא

 .י ,ןיקייח 9

 ,ןלַאנרושז ןֹוא רעטעלב  ןָאינוי-דיירט

 ,י"נ .עקירעמא ןיא רעטעלב עשידיי

 .217:216 ז"ז ,6

 .י ,ןיקייח ,0
 רעשידיי רעד וצ גָארטײב סיקסװָאנַאי .ש

 רעטעלב עשידיי ,רוטַארעטיל ןוא עסערּפ
 ,260:258 :{"ז ,1946 ,י"נ ,עקירעמַא ןיא



 עיבַארגַאילביביקסטָאבַאי .ש

 .י ,ןיקייד 1
 טימ עמיטש 'ברַא רפ , סיקסוװָאנַאי .ש
 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .קירוצ רָאי 415

 ,76 ז"ז ,1946 ,1 'בעפ ,י"נ

 -.י ,ןיקייח ,2

 רעטעברא עיירפ, רעד ןופ טלעגיװ םייב
 ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,"עמיטט

 .21 "ז ,1956 ,13 'נַאי

 .ב ,יקסניבושט ,2
 ,.לַאפגײרַא ןייק טינ זיא לַאפכרוד א ןעוו
 ,6 לירּפֲא ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 .7 ןוא 5 ז"ז ,68

 .א ,(רעווָאקירע)שט ,4
 .טדָאירעּפ עײנ א ןיא גנַאגניירא םוצ ,
 ,זירַאּפ ענליװ ,2 .ב ,ןטפירש עשירָאטסיה

 ,758 'ז} ,9

 .א ,רעווָאקירעשט ,8

 ןיא עלָאר עשירענָאיּפ ריא ןוא ןָאדנַאל

 "ידי רעד ןופ עטכישעג .גנוגעואב רעד

 -ייארַאפ יד ןיא גנוגעואב-רעטצברא רעש

 ,יינ ,זנַאב רעטײװצ .ןטַאטש עטקינ

 ,118 ;116 ,115 ,113 ,112 ,111 ז"ײז ,5

 .135 ןוא 2

 .י ,ץישפיל ןוא ,א רעווָאקירעשט ,8

 "רַא רעשידיי רעד ןופ הפוקת-ןרענָאיּפ יד
 "ידיי רעד ןופ עטכישעג .גנוגעוואב-רעטעב

 "ראפ יד ןיא גנוגעואב-רעטעברא רעש

 ,י"נ ,דנַאב רעטײװצ .ןטאטש עטקינייא

 .271 'ז ,5

 .א ,י ,קאינרעשט ,7
 ?שיריי טַאהעג ביל יקסװָאלטישז ר"ד טָאה
 ,24 יַאמ ,געפיניװ ,טרָאװ עשידיי סָאד

4, 

 .ד ,ןָאסלקוי ,א7
 יד .ןרָאי עקילָאמַא רעקנעדיירפ ןשיװצ
 יקסװָאנַא' ןוא םיובנעגייפ ןופ ןעלקיטרַא
 .1957 ,7 'בעפ ,י"נ ,טײהיײרפ-גרַאמ

 ,מ ,ינדרי ,8
 ,טַאלבנכַאװ רעקרַאוינ .ךוב-טַאטשלעדע
 .15 'ז ,1954 ,30 ילוי

 םיפעי ,ןירושי ,9

 יז ,1941 ,י"נ .עיפַארגָאילביב ןאהאק .בא
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 םיפעי ,ןירֹושי ,0

 "יב (1942-1892) .' טפנוקוצ , רָאי קיצפופ
 ,יינ ,טפנוקוצ ,קיטסיטַאטס עשיפַארגָאילב
 .248 .ז ,1942 ינויייַאמ

 םיפעי ,ןירושי ,

 -לעדע דוד ,עיפַארגָאילביב טאטשלעדע דוד

 :894 ז"ז ,1953 ,י"נ .ךוביקנעדעגיטַאטש

 ,1953 ,קרָאירינ ,קורדּפָא עטַארַאפעס .5

 0 .8 ז

 םיפעי ,ןירושי ,2

 ירַא עיירפ ,ץיפַארגָאילביב ןידרָאג בקעי
 יז ,1953 ,22 יַאמ יי"נ ,עמיטש רעטעב

5 - 

 םיפעי ,ןירושי ,8

 יֵל .בייַל ינַאמ ,עיפַארגָאילביב בייל ינאמ
 ,י"נ ,דנַאב רעטײװצ .ןזַאלַאב ןוא רעד

 ,י"נ ,קיורדּפָא רעטַארַאּפעס .ו3 'ז ,5

 | .13 'ז ,5

 .נ ,ןינַאכ ,4

 -רַא ןיא שטנעמסקלָאפ ןוא ץנעגילעטניא

 ,ץרַאמ''בעפ ,י"נ ,טפנוקוצ ,גנירירעטעב

 ,74 'ז{ ,3

 השמ ,ץב ,8

 זיא סָאװ שטנעמ רעד -- רעפעט עילַאק
 ,יינ ,טייהיירפךןגרָאמ .רעױּפַאק ןרָאװעג

 .1955 ,9 'גיוא

 השמ ,ץכ ,9

 ,רוד א  .םזיכואנַאמ וצ םויכראנא ןופ
 ,1956 י"נ .ארומ יד ןריולרַאפ טָאה סָאװ

 ,148 'ז

 .ב ,ןוסלנצכ ,7

 ,(ןיקמורפ .ַא לש ויתונורכז לע) הלגש ןב
 ,41 'ז ,1945 ,ביבא-לת ,םדָא ילבחב

 | ,ה ,גנַאל .8

 עיירפ ,יקסװָאנַאי ןגעק ' עיצַאריּפסנָאק , א
 ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 ּו

1 10, 

 .ה ,גנַאה ,9
 ,גָאלַארקעג .יקסװָאנַאי .ש
 .1959 ,2 יבעפ 'יינ

 .ה ,גנַאװפ 0
 -עג טַאטשלדע דוד ,תוליפת ןוא סענמיה

 ,421:420 ן"ז ,1953 ,י"נ ,ךוביקנעד

 ,סטרעװרָאפ



 םייח ,ןַאמרעביל ,1
 ,.רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ המשנ יד
 .244 'ז ,1933 ,י"נ ,רעביײרש ןוא רעכיב

 ףסוי ,עקסראבויל ,א"(1

 עיירפ ?סנָאינוי יד טימ רעמ רעד זיא סָאװ

 ,1899 ,29 'צעד ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 .5 ן"ז

 ףסוי ,עקסראבויל ,בח1

 ךעטעברַא עײרפ  .הריבצ תררוג הריבע

 .9פ 8 ז"ז ,1900 ,20 יֵלוי ,י"נ ,עמיטש

 .ש ,רעדנילפ ,2
 .ךוב סנַאהַאק ףסוי ןיא יקסװָאנַאי .ש

 ,1 'װַאנ ;י"נ .עמיטש רעטעברַא עיירפ

 | 46 'ז ,6

 .ש ,רעדניל 58
 יךוב סנַאהַאק ףסוי ןיא יקסװָאנַאי .ש

 ,8 'װָאנ ,י"נ .עמיטש רעטעברַא עײרפ

 ,7 ןוא 2 ז"ײז 68

 .ש ,רערנילפ ,4

 ןיימ) .קירוצ טרעדנוהרָאי ןבלַאה א טימ

 .ש רָאטקַאדער ןטימ סעומש רעציווק

 ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ;קסוָאנַאי

 29 'ז ,1956 ,13 ינַאי

 .ש ,(רערני)ל ,8
 -ַאי .ש וצ ןַאמגיז סירָאמ ןופ ווירב ַא
 ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עירפ ,יקסװָאנ

 .5 'ז ,1956 ,24 'גױא

 .א ,ןיסעיל ,6
 .ןציטָאנ עלענַאיצקַאדער
 321 'ז ,1924 יַאמ

 ןוא .י ,ץישפיל ,7

 .א ,רעווָאקירעשט

 ירא רעשידי רעד ןופ הפוקת-ןרענָאיּפ יד

 "ידי רעד ןופ עטכישעג .גנוגעװַאב-רעטעב

 -יארַאפ יד ןיא גנוגעװַאבירעטעברַא רעש

 ,1945 ,י"נ ,דנַאב רעטײװצ ,ןןטַאטש עטקינ

 יי ר ,271 יז

 (רעד) רעקידעבעפל ,8
 ײקסװָאנאא .ש וצ עלעװיוב:טַאװירּפ א
 ,12 'טפעס ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עײרפ

 8 ז"ז ,1914

 .(רעד) רעקידעבעל ,9
 ןגרָאמ'גַאט ,דירַאי ןשירַארעטיל ןפיוא
 .1954 ,13 ינוי ,י"נ ,לַאנרושז

 ,י"נ ,טפנוקוצ

 ןירושי  םיפ עי

 (רעד) רעקידעבעל ,0
 .דיראי ןשירַארעטיל ןפיוא

 ,1954 ,14 ,װַאנ ,י"ג ,לאנרושז
 .(רעד) רעקידעבעל .א0

 .דירֲאי ןשירַארעטיל ןפיוא
 .1956 ,7 'טקָא ,י"נ ,לַאנרושז

 טרעבלַא ,ןיוועל .בב0
 רעטעברַא עײרפ .ןָאשנעװנָאק רעזדנוא

 ,6 'ז ,1900 ,5 רַאונַאי ,י"נ ,עמיטש

 בקעי ,ווָאדיגַאמ ..1

 .טסיא רעד ןופ לגיפש רעד ,יקסװָאנַאי .ש

 .215:207 ז"ז ,1932 ,י"נ ,ןייס

 דעמַאל דוי ,טומַאלַאמ ,2

 רעיצרעד רעקיטסיײיג רעד) יקסוָאנַאי ןיש
 עיירפ ,(רעלעטשטפירש עשידיי רוד ַא ןופ

 ז"ז ,1947 ,4 ילוי ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

5 
 דעמאל דוי ,טומַאלַאמ ,א(2

 .ןסעגרַאפ זדנוא יב טרעװ מ לענש יװ
 ידנַא סָאל .רעטעלב בוט'םוי רעינרָאפילַאק

 .14213 ז"ז ,1956 .טּפעס ,סעלעשז

 ןַאמרעה ,ןרעטשנענרָאפ 2

 ןופ קנעדנָא םעד ןקיבײארַאפ וצ ךוב א
 ,י"נ ,לַאנרושז ןגרָאמיגָאט .יקסװָאנַאי .ש

 ,1957 ,6 ינוי

 .א ר"ד ,ינודקומ 3
 .רעטרעו ןיא ןַאמערָא ןַא ,רעריפ טרָאװ ַא

 ןכעלטייהיירפ ןשידיי ןופ ןרָאי עטשרע
 גרָאמ .יקסוָאנַאא .ש ןופ ,"םזילַאיצָאס
 .1950 ,29 'נַאי ,י"נ ,לַאנרושז

 .א ר"ד ,ינודקופ ,4
 יי ,לַאנרושזןגרָאמ .קנַארפ ןַאמרעה ר"'ד
 | ,1952 ,2 ווָאנ

 בקעי ,ךליפ ,58
 "וצ, רעד ןופ ייליבוי ןקירעי-20 םוצ

 רעטײװצ ,ןעמעלבָארּפ עשיזי ."טפנוק
 .9 'ז ,1920 ,י"נ ,דנַאב

 בקעי ,ךלימ .6
 ,טירט עטשרע יד טכַאמ "סטרעװרָאפ , רעד
 ,י"נ ,"סטרעװרַאפא ןופ גנואײטשטנַא יד

 / 94:93.  זײז ,6

 חונ ,יקסווָאקשימס ,1
 ןבעל ןיימ .קרָאיוינ ןיא טייצ עטשרע יד

 ןגרָאמיגָאט

 ןגרָאמיגָאט



 עיּפַארגָאילביבײקסרָאגַאי .ש

 ,י"נ ,דנאב רעטשרע .סעזייר עניײמ ןוא

 .216 'ז ,7

 ןוא בקעי ,לטסעמפ ,8

 ןמלז ,גייווצרעבליז

 ןמלק .עיפַארגָאילביב-ןידרָאג בקעי רעד וצ

 ,י"נ ,גַאלרַאפ -ףוקיא .ןידרָאג בקעי ,רמרמ
 .230:227 זײז ,3

 | ןמלק ,רמרמ ,9

 ,ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסיכרַאנא ןשיװצ ףמאק

 .קרעװ עטלמַאזעג .יקסװעשטניװ סירָאמ

 | . .167 'ז ,1927 ,י"נ ,{ דנַאב

 ןמלק ,רמרמ ,0

 :עג .יקסװעשטניװ סירָאמ ,גירק-רעדירב
 יז ,1927 ,י"נ ,1 דנַאב ,קרעװ עטלמַאז
6 | 

 ןמלק ,רמרמ ,1

 דנַאב .טַאטשלעדע דיװָאד ,/טײהרַאװ יד ,
 ,45 'ז ,5 ,עװקטָאמ 41

 ןמלק ,רמרמ ,2

 ירָאי .טיוט סטַאטשלעדע ךָאנ רעװָאשװָאב
 .4 'ז ,1939 ,י"נ ,2 ,לײטּפָאמַא ןופ ךוב

 ןמלק ,רמרמ ,3

 ,לײטּפָאמא ןופ ךוברָאי .רעװָאשװָאב ףסוי

 ,41 יז ,1939 ,י"נ ,2

 ןמלק ,רמרמ ,4

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ בײהנָא רעד

 ,1944 ,י ג .(1890:1870) עקירעמַא ןיא
 ,36 35 ן"ז

 ןמלס ,רמרמ ,8

 ןיא רוטַארעטיל עשידיי רָאי 50 עטשרע
 ,28 יַאמ ,י"נ ,טײהיײרפ-גרָאמ .עקירעמא
7. | 

 ןמלק ,רמרמ ,6
 ףוקיא .טַאטשלעדע דוז ,"טײהרַאװ יד
 .48 'ז ,1950 ,י"נ ,גַאלרַאפ

 ןמלק ,רמרמ ,7

 ילעדע דוד .סעיסרוקסקע ןוא ןעגנוקרעמגָא

 זײז ,1950 ,י"נ ,גאלראפ ףוקיא .טַאטש

70, | 

 ןמלק ,רמרמפ ,8
 'ףוקיא .טאטשלעדע דוד .עיפַארגַאילביב

 .367 'ז ,1950 ,י"נ ,גַאלרַאפ

 ןמלק ,רמרמ .9
 יירעקורד רעד ןיא ,,עטכישעג-סנבעל ןיימ

 ינַאי ,י"נ ,טײהיײרפ-ןגרָאמ .רענגעק ןופ

3, 1951. ' 

 ןמלק ,רמרפ ,0)

 ףסוי .טיוט סטַאטשלעדע ךָאנ רעװַָאשװָאב
 .|8 יז ,1952 ,י"נ ,רעװָאשװָאב

 ןמלק ,רמרמ ,1

 ַאשװַאב ףסוי .געט עטצעל סרעװָאשװָאב
 .09 ז ,1952 ,י"נ ,רעװ

 ןמלק ,רמרפ ,2

 'ףוקיא .ןיזרָאג בקעי ,עיצילַאג תולג"
 ,84 'ז ,1953 ,י"נ ,גַאלרַאפ

 ןמלק ,רמרמ ,2

 .ןידרָאג בקעי ."ָאנַאקירעמַא איטנעמעד ,

 .196 195 ז"ז ,|953 ,י"נ ,גַאלרַאפ ףוקיא

 השמ ,רידַאנ ,4

 ןופ געט ,ןטפטיסרעװינוא עניימ ןיא געט

 ,215 'ז ,1935 ,י"נ ,געט ענײמ

 | השמ ,רידַאנ ,59

 ײקסװָאנַאא .ש .ןייצ ןָא לאבינַאק ַא וצ -
 .,1936 ,י"נ ,גטלרַאפ ַארויבדיי ,קימעלָאּפ

 .133:126 ן"ז

 .ש ,רעגינ 6
 .רוטַארעטיל-ןטנַארגימיא

 .326 'ז ,1940 ינֹוי

 .ש ,רעגינ 4

 רעטיײװצ רעד ןיא רוטַארעטיל עשידיי
 -עגלַא .ןרָאי רע-90 יד .ה"י ןט19 טפלעה
 דנָאפ וָאנבוד .ג"ןדיי .עידעּפָאלקיצנע עניימ

 428 טלַאפש ,1942 ,י"נ .ָאקיצ ןנא

 .ש ,רענינ ,8

 ,.,םידּפסה ,םידּפסה

 .1954 ,21 ץרַאמ ,י"נ

 ,א ,ןָאזנעסינ ,9
 רעז .טרָאװ ןשירעלטסניק ןופ חיר רעד
 ,91:89 ז"ז ,1938 ,י"נ ,רעקיזעבעל

 ט-דס ,0
 "יצנע עניײמעגלַא .ןריי ןשיװצ םזיכראנַא

 'װָאנבוד דיי דנַאב רעטירד ,עידעּפָאלק

 ,404:403 ןטלַאפש ,1936 ,זירַאּפ ,דנַאפ

 ,י"נ ,טפנוקוצ

 ,לאנרנשז ןגרָאמיגָאט
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 בד ,ןדס ,1
 ,ביבָא'לת ,םיזוגא תרעק .םירפוס תטילפ

 2221 ז ג"שת

 .ב ,יקסַארופס ,2

 -עברַא עיירפ .בוט"םוי רעטלּפָאד רעזדנוא

 .4 יז ,1956 ,27 ילוי ,י"נ ,עמיטש רעט

 ןרהַא ,ןרעטספ 58

 ר"ד ןגעװ ןײטשטַאלג .י וצ רעפטנע ןַא
 ,לַאנרושז-ןגרָאמיגָאט ,ןיקסװַאלטישז םייח
 .1954 ,{ לירּפַא ,יינ

 .י .י ,לַאגיס 4
 "ענעק .עמיטש רעטעברא עיירפ רָאי 1

 ,1952 ,11 'בעפ ,לַאערטנָאמ ,רעלדַא רעד

 .נ ר"ד ,ןיקריס ,5
 -ַאנַאיצאנ רעשידיי רֶעֶד ןוא יקסווָאנאי .ש

 יטפעס ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,םזיל

 .4 'ז ,1914 2

 לאוו ,םינָאלס 6

 -רַאק עשטול ןוא ךיא ,"רעקידעבעל , רעד
 ז ז ,1928 יג ,רעקידעבעל רעד .ןעמ
1 , 

 .וװ ,ןילדע 7
 ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,הכרב ןיימ
 .3 'ז ,1955 ,14 'טּפעס

 לאוי ,ןיטנע ,8

 יטּפעס ,י"נ ,רעפמעק רעשידיי .בייל ינאמ
 .90 'ז ,1955 6

 אוואלס ימע ןב ,ןירטפסע 9

 ץרַאמ ,טַאלבנכָאװ רעקרָאוינ ,יקסוװָאנאי .ש

 .4 יז ,1939 ,31 ןוא 4

 .א ,ןייטשּפע ,0
 טײקיטעט סיקסװָאנַאא 'ש ןגעװ תונורכז
 ,15 יַאמ ,י"נ ,גָאט ,קרָאיוינ ןשידיי ןיא
9, 

 ךלמ ,ןייטשּפע ,
 .רעכיירסולפנייא זיא עּפורג עשיטסיכראנא

 טײהיירפ רַאפ רעפמעק'גרעבנייפ לארשי
 ,1948 ,י"נ ,,טײקיטכערעג רעלַאיצַאס ןוא

 .24 'ז

 ךלמ ,ןייטשּפע ,92
 "שי .קרָאיײוינ רַאפ " הינסכא , ןא ןָאדנַאל
 ןוא טײהיירפ רַאפ רעפמעקיגרעבנייפ לאר

 יז ,1948 ,י"נ .טײקיטכערעג רעלַאיצַאס

6. 

 ןירושי- .םיפ עי

 ךלמ ,ןייטשּפע ,2

 עג טצעשרעטנוא זיא יקסװָאנַאי טביילג

 -"ירפ רַאפ רעפמעקיגרעבנײפ לארשי ,ןרָאװ

 ,י"נ .טײקיטכערעג רעלַאיצַאס ןוא טייה

 ' ,65:663 ז"ז ,8

 בקעי ,טַאּפ 4
 יַאטקָא ,י"נ ,טפנוקוצ ,ןײטשטַאלג בקעי

 / .419 'ז ,1953 רעב

 לעוימעס ,ווָאנילַאּפ ,5

 יַאא .ש ןופ טוט ןפיוא ןרעיורט םירבח

 ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .יקסוװָאנ

 .6 'ז ,1939 ,10 'בעפ

 .נ ,ץנַארעמָאּפ ,6
 ,עמ'טש רעטעברַא עײרפ .יקסװָאנַאי .ש

 .3 'ז ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ

 .נ ,ץנַארעמָאּפ 7
 ."עמיטש 'ברַא 'רפ , יד ןוא יקסווָאנַאי

 ,18 טקָא ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עײרפ

 ,6 'ז ,9

 .ג ,ץנַארעמָאּפ 8
 -ַאב עשיטסילַאיצָאס יד ןוא יקסוװָאנַאי .ש

 ,15 'טפעס .,יינ ,רעקעװ רעד .גנוגעוו

 .9:8 ז"ז 4

 .נ ,ץנַארעמָאּפ 9

 עיירפ .טסילַאודיװידניא רעד ,יקסווָאנַאי ,ש

 ,1959 ,10 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 ,7 ןוא 5 זיז

 .מ ,רעטומלרעּפ ,0

 יטש רעטעברַא עיירפ .דיל .יקסװָאנַאי .ש

 4 יז ,1939 ,10 'בעפ ,י"נ ,עמ

 | .ש ,רעברַאפ ,1
 יד ןוא ןטסילַאיצָאס עכעלטייהיירפ יד
 רעטעברַא עײרפ  .גנוגעװאב:ןָאינוי ךיירט

 .2 'ז ,1951 ,16 'בעפ ,י"נ ,עמיטש

 .ש ,(רעברַאפ 2
 לייט רעקיטיינ ַא -- עיפַארגָאיב סיקסוָאנַאי

 :רעטעברא רעד ןופ עטכישעג רעד ראפ
 ,1955 'טקָא ,י"נ ,טײקיטכערעג ,גנוגעװאב

 ,14 13 ז"ז

 ןבואר ,קניפ 58
 .ךיא ןוא 'עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד
 ,13 'נַאי ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיײרפ

6, |' 33. 



 עיפַארגָאילביבײקס-ָאגַאי .ש

 ,ל ,ןייטשלעקניפ ,4
 ,דנירפ-רעטעברא ןופ םואעליכוי םוצ

 ,7 ינַאי ,יי1 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

111, 

 .ל ,ןייטשלעקניפ ,9

 - סווָאנַאי .ש ןופ םואעליבוי ןקירעי-50 םוצ
 'טּפעס ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .יק

 ,2 'ז ,1914 2

 .5 ,ןייטשלעקניפ 6

 ייטש רעטצברא עיירפ , סג רעסיורג ר

 ןעמונעגפיוא זיא יקסװָאנַאי .ש יװ,,, . "טשמ

 ירא עיירפ ...ןרָאי 1890 יד ןיא ןרָאװעג
 יז ,1943 ,5 'בעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעב

6 

 ,9 ,ןייטשלעקניפ ,7

 -ַאס-ךעלטייהיירפ ןוא יקסװָאלטישז ר"ד

 רעטעברַא עיירפ .גנוגעואב עשיטסילַאיצ

 י.2 'ז ,1943 ,11 ינוי ,י"נ ,עמיטש

 ,5 ,ןייטשלעקניפ ,8
 ןופ דָאירעּפ - יקסװָאנַאי .ש ןופ בײהנָא
 יט רעטעברא עיירפ .עטכישעג- ש" אפ ,
 11 ןוא 6 ז"ז ,1944 7 'נַאי ,י"נ ,עמ

 ,ל ,ןייטשלעקניפ ,9

 רעד ןופ בײהנָא רעד ןוא יקסוװָאנַאי .ש

 :רָאי ןט5 םוצ ...דנאלגגע ןיא גנוגעװַאב |
 ,רעוט ןכעלסעגראפמוא רעזדנוא ןופ טייצ

 רעטעברא עײרפ  .רעגדער ןוא רעביירש
 ,1944 ,25 'בעפ ,י"נ ,עמיטש

 ,ל ,ןייטשלעקניפ ,0

 -קאדער רעטשרע ןיימ -- רעקָאר ,ר רבח

 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .,רָאט

 14 'ז ,1944 1

 ,ל ,ןייטשלעקניפ ,1

 עשידיי טקינײירעג סָאה יקסװָאנַאי .ש יװ

 יטש רעטעברַא עיירפ .ןָאדנָאל ןיא סנָאינוי

 ,7 'ז ,1945 ,2 ץרַאמ ,י"נ ,עמ

 בקעי ,ןַאמשיפ ,2

 -רעפי .עגיבסקלָאפ רעד ןופ ןרָאיביײהנָא יד
 .58 'ז ,1955 ,י"1 .עניבסקלַאפ רָאי קיצ

 דוד ,ץיווָאסיבייּפ ,5
 ,רענעײל א טימ ספצומש ַא סיקסווָאנַאז .ש
 ,13 ינַאי ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עײרפ

 .38 'ז| ,6

- 

 .ב ,םיובנעגייפ ,4

 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .יקסוָאנַאי ,ש
 .| יז ,1914 ,12 'טּפעס ,י"נ

 .ב ,םיובנעגייפ ,9

 ןיא עדָאירעּפ רעײנ א ןיא גנַאגניײרא םוצ
 עשידי יד .רוטארעטיל עשינָאגרַאשז יד
 -נירג רעד זיב גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס

 ןטפירש עשירָאטסיה .,"דנוב  ןופ גנוד
 .758 'ז ,זירַאּפ-ענליװ ,3 דנַאב ,ָאװײ ןופ

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,6
 -סװָאנַאי .ש) רָאטקאדער ןָאינוי-דירט רעד
 ימּפעס ,י"נ עמיטש רעטעברַא עיירפ ,(יק

 ,14 'ז ,1924 ,4

 / ((ןַאמרע)ח ר"ד ,(קנַאר)ּפ 7
 עיירפ .יקסװַאנאי .ש ןופ קנעדנָא םוצ
 .1941 ,31 'ֵנַאי ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 ןַאמרעה ר"ד ,קנארפ ,8

 ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד
 רַאפ רעפמעק .סקַאז .ש .א .עקירעמַא

 143 ז"ז ,1945 ,י"נ ,גנובעלפיוא-סקלָאפ

8, 

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ 9
 'עװאב ןַאיגוידיירס רעד ןופ ןבייהנָא יד

 יעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ,גנוג

 'אטש עטקינײאטרַאפ יד ןיא גנוגעװַאבירעט

 י358 ן"ז ,1945 ,י"נ ,דנַאב רעטײװצ .ןט'

9, 

 ןאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,0
 ,קָאטסילַאיב ןגעװ תונורכז סיקסווָאנַאי ,ש

 ,84 .מונ ,ןילקורב ,ןבעל רעקָאטסילַאיב

 .53 זײז ,1946 'טפעס

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,
 רעקַאטסילאיב רעד ןוא יקסװָאנַאא .ש
 ,עמיטש רעקָאטסילאיב .'םילפונ ךמוס,
 .14:12 ז"ז ,1947 ,לירּפַאץרַאמ יינ

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארּפ ,2
 .קָאטסילַאיב ןגעװ תונורכז סיקסװָאנאי .ש

 יַאמ ,י"נ ,ןילקורב ,ןבעל רעקָאטסילַאיב

7, 

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ 5

 יַאי .ש .תונורכז ענייז ןוא יקסװָאנַאי .ש

 יירפ ןשידיי ןופ ןרָאי עטשרע .יקסװָאנ

 '12 ז"ײז ,1948 ,י"נ .םזילַאיצַאפ ןכעלטײה

2. 
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 .ה ר"ד ,(קנַאר)פ ,4
 ירַא עיירפ .תונורכז ךוב סיקסווָאנַאי .ש
 ז"ז ,1948 ,9 'נַאי ,י"נ ,עמיטש רעטעב

 .8 ןוא 4

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ 8
 -יא ןוא רושָארב עטמירַאב סיקסוָאנַאי ,ש
 "רַאנַא יד ןליװ סָאװ , .ןעגנוצעזרעביא ער
 עשיטסיכרַאנַא עטשרע יד -- ??ןטסיכ
 יטש רעטעברַא עיירפ .שידיי ןיא רושָארב

 .7 ןוא 4 ז"ז ,1949 ,18 ץרַאמ ,י"נ ,עמ

 .ה ר"ד ,(קנַארפ ,6
 ,טיוט ןייז ךָאנ .רָאי ןעצ .יקסװָאנַאי .ש
 ,18 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 .4 יז ,1949 }

 .וו .ה (.ה ר"ד ,קנַאר)פ ,7
 ןענײז סָאװ תונורכז , סיקסווָאנַאי .ש
 .יטש רעטעברַא עיירפ .ןענישרעד טציא

 ו

 .7 .ז ,1949 ,8 ילוי ,י"נ ,עמ

 .ה ר"ד ,קנַארפ ,8
 יד ןיא עסערּפ עשיטסיכרַאנַא רָאי 0
 רעטעברַא עײרפ ,ןטָאטש עטקינייארַאפ

 ,1949 ,30 'טפעס ,י"נ ,עמיטש

 ,ה ,(קנַאר)פ ,9

 "יורג ןטייוו םוצ ,רעטנענ רָאי קיצכעז טימ = -

 ןופ ןלַאעדיא עלַאיצָאס יד .ליצדנע ןס

 רעזדנוא ןופ ןוא יקסװָאנַאי ,טַאטשלעדע

 יבעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא!עײרּפ .,רוד

 ;1| 'ז ,1951 ,6

 (ןַאמרעה ר"ד ,קנַארּפ) 0

 (לקיטרַאטײל) ןבערטש ןוא ןבעל רָאי 0
 ,16 'בעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עײײירפ

 .4 יז ,1951

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,1
 -ַאי ,עמיטש רעטעברַא עיירפ , רָאי 0
 ףמאק .ןָאדנָאל ןופ קירוצ טמוק יקסוװָאנ
 סיקסװָאנַאא .ןטכיזנא סיקסװָאנַאי םורַא
 רענייר ,רעשיאײטרַאּפרעביא רַאּפ ףמַאק
 רעטעברַא עיירפ .גנוגעװַאב ןָאינוי דיירט
 ,12 11 זיז ,1951! ,8 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ 92

 עיירפ ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , רָאי 0
 .1951 ,20 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,2
 עיירפ "ץמיטש רעטעברַא עיירפ , רָאי 0

 {ירושי םיפ עי

 ,1951 ,13 לירּפַא ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 7 ןוא 3 ז"ז

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,4

 עיירפ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , רָאי 0
 ,1951 ,11 יַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

4 
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 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,58
 -ַאי .'עמיטש רעטעברַא עיירפ , רָאי 0
 .סרעטלַאװרַאפ- 'ש"א"פ , יד ןוא יקסװָאנ
 ,25 יַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיײרפ

 ,7 ןוא 4 ז"ז ,1

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,6

 דוד ,רָאטקַאדער רעד -- טאטשלעדע דוד
 יז ,1955 ,י"נ ,ךוביקנעדעג טַאטשלעדע

6 

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,7
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןביײהנָא עטשרע

 -ַאיב .קָאטסילַאיב ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא
 1953 לירּפַא ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעקַאטסיל

 ,13 יז

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,8
 "יא ןלעבער-ןדיי עשיטסילַאיצַאסיַאכראנַא

 יײנ ,ןטפירש ענעבילקעג .טלעװ רעד רעב

 ,266:264 ז"ז ,4

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,9
 יָאס וצ גנואיצרעד ןוא גנורעלקפיוא ךרוד

 ןףטפירש ענעבילקעג .גנואיײרפַאב רעלַאיצ

 .280 'ז ,1954 ,י"נ

 ןַאמרעה ר"ד ,קנַארפ ,0

 ילקעג .םזינויצ ןוא םזילַאיצָאסיָאכרַאנַא
 .287 .ז ,1954 ,י"נ ,ןטפירש ענעב

 .א ,ןיקמורפ ,1
 עברַא עיירפ .דנַאלגנע ןיא יקסװָאנַאי ,ש
 ז"ז ,1935 ,50 טסוגױא ,י"נ ,עמיטש רעט

4 5. 

 .א ,ןיקמורפ ,2

 ןוא עקידגסיורד טימ ףמַאק סיקסוװָאנַאי
 רעטעברַא עירפ .רענגעק עטסקיניײװעניא

 4 'ז ,1935 ,6 טּפעס ,י"ג ,עמיטש

 ,א ,ןיקמורפ ,52

 גנילירפ ןיא .דנַאלגנע ןיא יקסוװָאנַאי .ש
 ז"ז ,1940 ,י"נ .םזילַאיצַאס ןשידי ןופ

5 54. 



 עיפַארגַאילביבײקסַאנַאי ,ט

 ,א ,ןיקמורפ ,4
 יירפ ןיא .םזיכרַאנַא םוצ 'ןויצ תבח" ןופ
 ,1940 ,י"נ .םזילַאיצַאס ןשידיי ןופ גניל

 ,60 ז

 .א ,ןיקמורפ ,8
 "דניירפ-ברַא , ןופ רעצעז:רָאטקַאדער רעד
 .םזילַאיצַאס ןשידי ןופ גנילירפ ןיא

 ,65:64 ז"ז ,1940 ,י"נ

 - .א ,ןיקמורפ .6
 ןופ גנילירפ ןיא .יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא
 ,188 'ז ,1940 ,י"נ ,םזילַאיצָאס ןשידיי

 .א ,ןיקמורפ ,7
 ןשידיי ןופ גנילירפ ןיא ,ןהָאק לאכימ ר"ד

 ,280:273 263 ז"ז ,1940 ,י"נ .םזילַאיצָאס

 .ס ,ןַאמדירפ ,8
 עברַא עײרפ .היװל סיקסװָאנַאי .ש /געג
 .6 'ז ,1939 ,18 .בעפ ,יינ ,עמיטש רעט

 ..ס ,ןַאמירפ ,9
 עברַא עיײרפ ,רערעטסייגַאב ןוא רערעל

 .3 'ז ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ ,עמיטש רעט

 השמ ,ווָאכיליירּפ ,240
 ײדי ..רעפמעק רעשיזיײ , רָאי קיצפופ
 יז ,1956 ,23 טרַאמ ,י"נ ,רעפמעק רעש

9. 

 ןויבצ ,1

 ןָאינוי-רעכַאמקוָאלק יד

 א ןָאשיירעדעפ ןעקירעמא רעד ןשיװצ

 'פופ .רָאבײל וָא סטיאנ יד ןוא רָאבייל
 ,1936:1886 ןָאינויײרעכַאמקוָאלק רָאי קיצ

 .84 ז ,1936 ,י"נ

 ןויבצ ,2

 רעד ןופ לָארטנָאק םעד ןגעק ףמַאק רעד

 .ןַאינוי רעד ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 .1886 .ןָאינויײרעכַאמקוָאלק רָאי קיצפופ

 .361 'ז ,1936 ,י"נ ,6

 גנילק רַאזַאל ןוא ןויבצ ,52
 -יטסילַאיצָאס רעשיוי רעד ןופ םוקפיוא

 .עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא .פסערּפ רעש

 ,1942 ,י"נ .ָאקיצ ןוא דנָאפ-יװַאנבוד .גױױיי

 | .834 טלַאּפש

 ןויבצ ,4
 ירָאפ .ןטפירשטיַײצ עשידיי ןופ סמואעליבוי !

 .1951 ,17 ץרַאמ ,י"נ ,טטרעװ

  ףמַאק םעד ןיא
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 םעפ ,קַאביווצ .48

 ךוא קנַארפ ר"ד ןשיװצ ךיילגרַאפ א טיצ
 -עפ ,טַאלבנכַאװ רעקרָאי-וינ ,יקסװָאנַאי .ש

 .13 'ז ,1943 ,12 רַאורב

 | ,מ ,ןיּפיצ ,6

 עיירפ .(תיבה לעב) .סָאב סלַא יקסוָאנַאי

 ,1914 ,12 .טפעס ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 ,12 'ז

 .בַא ,ןַאהַאק ,7

 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .יקסוװָאנַאי .ש

 .| ז ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ

 .בַא ןאהַאק ,,8

 -רַאװ ; גנוטייצ רעיײז-ןטסיכרַאנא עשידיי יד

 רעטייװצ .ןבעל ןיײמ ןופ רעטעלב ,'טייה

 ,441:440 ז"ז ,1926 ,י"נ ,דנַאב

 ףסוי ,ןַאהַאק ,9

 ירַא עײירפ  ןענַארעטצעװ ייווצ שרעזדנוא

 יז ,1939 ,10 'בעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעב
6 

 ףסוי ,ןַאהַאק ,0

 .םיכרַאנַא ןופ גנושטייטסיוא סנָאסירעמ
 ,16 ינאי ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיײרפ

 .5 'ז ,2

 - ףסוי ,ןַאהַאק ,1

 רעזדנוא ףיוא סולפנייא רעסיורג סרעקַאר

 רעטעברַא עיירפ .דנאל ןיא ָאד גנוגעוואב

 .11 'ז ,1944 ,31 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש

 ףסוי ,ןַאהַאק ,2
 ."ש 'אפ,, יד ןבעלוצפיוא ךוזרַאּפ רעד
 ךיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַאעשידיי יד

 '92:91 זײז ,1945 ,עיפלעדַאליפ .עקירעמַא

53, 

 הסוי ,ןַאהַאק ,5
 -סיכראנא רעד ןופ גנובעלפיוא רעדיוװ יד
 עשיטסיכרַאנַא שידיי יד .גגוגעוואב רעשיט

 .טיפלעדַאליפ .עקירעמא ןיא גנוגעװַאב

 .106:105 ז"ז ,5

 ףסוי ,ןַאהַאק ,4

 רדנאי -- גנוטכירניה סילניקעמ -- 1

 "סיכרַאנַא -שידי יד .ןטסיכרַאנַא יד ףיוא
 -?עדַאליּפ .עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיט

 4122 .,121 ,118 ,117 ,116 ז'ז ,1945 ,עיּפ

* 
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 ףסוי ,ןַאהַאק ,85

 -על שריה .ץעזעג-ןטסיכרַאנַאיטנַא --- 2
 גנוגעװאב עישטסיכרַאנַא שידײ יד ,טרעק

 ,7 יז ,1945 ,עיפלעדַאליפ .עקירעמַא ןיא

 רעודנוא ןיא עיזיװער ןופ דָאירעּפ רעד
 'עװַאב עשיטסיכרַאנַא שידײ יד ,גנוגעוואב

 ,1945 ,עיפלעדַאליפ .עקירעמַא ןיא גנוג

' 126, 7 

 ףסוי ,ןַאהַאק ,7
 ירערבייל לַאקידַאר רעד ןופ טרובעג רעד
 :שידי יד ,/גנוטײצידנעבַא, רעד ןוא
 .עקירעמא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא

 ,162 ,159 ,158 ז"ז ,1945 ,עיפלעדַאליפ -
5 164, 

 | ףסוי ,ןַאהַאק ,08
 -נעמאזוצ- סטרעװרָאפ , ןגעק קיירטס א
 -רַאנַאשידיי יד .,ןיקסװָאנַאי טימ סיוטש
 -ַאליפ ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכ

 ,171:166 ז"ז ,1945 ,עיפלעד

 ףסוי ,ןַאהַאק ,289/
 -יל רעלַאקידאר רעד ןופ גנונעפערעד ידי
 גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא שידיי יד .ירערב

 - ,177 'ז ,1945 ,עיפלעדַאליפ .עקירעמַא ןיא

 ףסוי ,ןַאהַאק ,200י

 .סיכרַאנַא שידיי יד ,/גנוטייצידנעבַא , יד
 "לעדַאליפ .עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיט

 .193 ,188 ,187 ,186 ז"ז ,1945 ,עיפ

 ףסוי ,ןַאהַאק ,201

 .שידיי יד .,טייהיירפ ןוא טיורב , יד
 .,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא

 .203:201| ז"ז ,1945 .עיפלעדַאליפ =.

 ףסֹוי ,ןַאהַאק ,202:

 ןופ שטנערב סלַא ירערבייל לַאקידַאר יד
 עשיטסיכראנַא שידי יד .גניר'רעטעברא

 ,עיפלעדַאליפ ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב
 .245 'ז ,5

 ףסוי ,ןַאהַאק ,206

 -לעדַאליפ  ןוא קרָאיײוינ ןיא סנשנעװנָאק
 -רַאנַא:שידיי יד .טרָאװ עיירפ סָאד --- עיפ
 -ַאליִפ .עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכ

 ,265 ,264 ,259 ,258 זײז ,1945 ,עיפלעד
-266, 

 ץאירושי  סיפ פי

 ףסוי ,ןַאהַאק ,4

 ,טפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפָארק יד

 -עמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא'שידיי יד

 .285:283 ז"ז ,1945 ,עיפלעדַאליפ .עקיר

 ףסוי ,ןַאהַאק ,08

 -ַאב עשיטסיכרַאנַא שידיי יד ,קרָאיוינ ןיא
 ,1945 ,עיפלעדַאליפ .עקירעמַא ןיא גנוגעװ
 .302 'ז

 ףסוי ,ןַאהַאק ,60
 גנוקריוו ריא ןוא עיצולַאװער עשיסור יד

 :רַאנַא שידיי יד .גנוגעװאב רעזדנוא ףיוא
 ייפ ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכ

 ,241:340 זײז ,1945 ,עיפלעדַאל

 | ףסוי ,ןַאהַאק ,7
 -ןץטשראפסימ ןוא ןטייהנדיישראפ סגנוניימ

 -שידי יד  .גנוגעװַאב רעד ןיא ןשינעד
 .עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא }

 404 יז ,1945 ,עיפלעדַאליפ

 ףסוי ,ןַאהַאק 28

 -רַאנַא שידיי יד .ןאהאק .בא ןוא יקסוװָאנַאי

 -ַאליפ .עקירעמא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכ

 ,419:416 ז"ז ,1945 ,עיפלעד

 ףסוי ,ןַאהַאק ,9

 .שידיי יד .,צקניל, יד טימ ףמַאק רעד
 .עקירעמַא ןיא גנוגעװאב עשיטסיכרַצנַא

 422 'ז ,1945 ,עיפלעדַאליפ

 , ףסוי ,ןַאהַאק ,0

 ןוא רעבעגסױרַא ריא -- .'ש"אפ , יד
 -ַאב עשיטסיכרַאנַא-שידיי יד ,רעטעבראטימ
 ,5 ,עיפלעדַאליפ .עקירעמַא ןיא גנוגעװ

 ,443 :442:432 ןזיז

 ףסוי ,ןַאהַאק ,1

 רעזדנוא ףיוא ןָאדנָאל ןופ סולפנייא רעד |

 "'עװואב עשיטסיכרַאנַא שידײ יד .גנוגעוואב

 ,1945 ,עיפלעדַאליפ .עקירעמַא ןיא גנוג

 ,467:466:465 ןיז

 ףסוי ,ןַאהַאק ,2
 .שידיי יד .טפנוקוצ רעד וצ רעקקירוצ

 ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַֿט

 .526 'ז ,1945 ,עיפלעדַאליפ

 ףסוי ,ןַאהַאק 9

 רעזדנוא ףיוא ןָאדנָאל ןופ סולפנייא רעד

 ןיא טייקיטעט סיקסװָאנַאי .ש .גנוגעװַאב



 עיבַארגָאילביבײטסָאנַאי .ש

 ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עײרּפ .ןַאדנַאל

 / .1945 ,26 'טקָא

 | ףסוי ,ןַאהַאק ,4

 .סגַאעלרָא -וינ ןוא שטיבימַאימ ,קרָאיוינ
 ,1955 ,יַאמ ,זירַאּפ ,קנַאדעג רעיירפ רעד

1 5. 

 ףסוי ,ןַאהַאק ,22

 רעײרפ רעד .טפנוקוצ רעד וצ רעקקירוצ

 .3 'ז ,1953 'צעד ,זירַאּפ ,קנַאדעג

 לאבימ ,ןהָאק ,6
 רעטעברַא עיירפ, יד ןוא יקסװַאנַאי .ש

 ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עײרּפ ,/עמיטש

 .11 'ז ,1914 ,12 .טפעס

 לאכימ ר"ד ,ןהָאק .7
 ןצעורַאפ רעטײװ יקסװָאנַאי .געג לָאו
 ,עמיטש רעטעברַא עײרפ תונורכז ענייז

 .5 'ז ,1929 ,24 יַאמ ,י"נ

 לאכימ ר"ד ,ןהָאק ,8
 ,1954 'טקָא ,י"נ ,טפנוקוצ .יקסװַאנאי .ש

 ,575:874 ז"ז

 לאכימ ר"ר ,ןהָאק ,9
 ,1959 ץרעמ ,י"נ ,טפנוקוצ .יקסװוָאנַאי .ש

 ,151:149 ז"ז

 לאכימ ר"ד ,ןהָאק ,0
 ,גנוצאשּפָא ןוא תונורכז --- .יקסװַאנַאי .ש

 ,17 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברא עײרפ

 ,עמיטש רעטעברא עײרפ .2 'ז ,9

 .7 ןוא 2 ז"ז ,1939 ,24 ץרַאמ ,י"נ

 .ד ,ןַאלּפַאק ,1

 .ןיקטעמאז ליאַאכימ

 1949 ,30 'טקָא |

 .ה ,יקסנַאלּפַאק ,9
 רעטעברַא עײרפ .ןעגנורענירעד עקינייא
 .8 'ז ,1914 ,12 'טּפעס ,י"נ ,עמיטש

 : .י ,ווָאילעּפָאק ,58
 ,טייצ עיירפ ןיימ סיוא ץונ ךיא יוזַא יװ

 ז"ז .1928 ,עשרַאװ ,עקירעמַא ןיא לָאמַא

2. 

 .י ,װָאילעּפָאק ,4

 םעד ןטסיכרַאנא יד ןופ גנוטכירניה יד

 עקידארומ יד ןוא 1887 רעבמעװָאנ ןט1
 רַאפ טכַאנ יד קרָאי-וינ ןיא עיצַארטסנַאמעד

 ,1928 ,עשרַאװ ,עקירעמַא ןיא לָאמַא .םעד

230 '| 

 ,י"נ ,סטרעװרַאפ

 ופ

 .י ,וװָאולעּפָאק ,8

 יז ןופ ןבעל-ײטרַאּפ עטסקינייװעניא סָאד

 ,עשרַאװ ,עקירעמַא ןיא לָאמַא .ןרענַאיּפ

 ,840-'339 ז"ז ,8

 .י ,ווָאילעּפָאק ,8

 "רַא עיירפ , רעד ןופ גנוניישרעדרעדיװ יד
 ןיא לָאר סיקסװָאנַא) ,,עמיטש רעטעב
 ,עקירעמַא ןיא לָאמַא  ,(,,.גנוגעוואב רעד

 .397:387 זײז ,1928 ,עשרַאװ

 רַאקסָא ,יקסנישזַאטרַאק ,7

 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .יקסװָאנַאי .ש

 .3 'ז ,1924 ,9 יאמ ,י"נ

 בקעי ,ןַאמרעּפוװ ,3

 :עװאב רעגָאדנָאל רעזדנוא ןופ ןדָאזיּפע
 רעטעברַא עיירפ ,קירוצ רָאי 50 טימ גנוג

 .6 ז ,1943 ,26 'בעפ ,י"נ ,עמיטש

 .י ,ןיסיק ,9

 -רַאנא רענעברָאטשרַאפ -- ןַאסירעמ ר"'ד
 ירֲאפ .רעבײרש ןוא רעריפ רעשיטסיכ
 | .1941 ,5 'בעפ ,י"נ ,סטרעװ

 ןויבצ .ב ןוא רַאזַאל ,גנילק ,0
 יטסילַאיצָאס רעשידי רעד ןופ םוקפיוא

 ,עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא .עסערּפ רעש

 ,1942 ,י"נ ,ָאקיצ ןוא דנַאפיװַאנבוד .גרױדיי

 ,654 טלַאּפש

 ןעב ,סּפיעק ,1

 ,עמיטש רעטעברַא עיײרפ  .יקסװָאנַאי .ש

 ,3 'ז ,1941 ,3 'טקָא ,י"נ

 ןעב ,סּפיעק ,92

 ,"טוג ךיז טקידנע סָאװ טוג זיא ץלַא,
 .(יקסװָאנאא .ש ןגעװ תונורכז רעטעלב)
 ,16 'בעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 .2| 'ז ,1

 ןעב ,סּפיעק ,8

 יַאּפ ,קנַאדעג רעײרפ רעד .יקסוװָאנאי .ש

 .16 15 ז"ײז ,1953 'בעפ ,זיר

 פיליפ ,ץנַארק ,4

 רעטעברַא, רענָאדנָאל ןופ גנַאפנָא רעד

 ,ןַאדנַאל ,טּפַאשלעזעג עיירפ יד ,'ךניירפ

 ,677 'ז ,1910 טסוגױא

 | .א .א ,קַאבָאר ,א4

 עיירפ ?קיטירק רעשידײי רעד טלעפ סָאװ
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 ֹוס

 ,1956 ,14 'צעדז ,י"נ ,עמיטש רעטעברַאו

 יצעד ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .3 'ז

 .7 'ז ,1956 ,8

 יסויְל ,גנַאל-סניבָאר 9

 -רַא עיירפ .יקסװָאנַאי .ש ןגעװ תונורכז

 זײז ,1949 ,18 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעב

7'5, 

 (קנַארפ ר"ד ,טַאלבנעזָאר) .0
 ריקידןב

 יטש רעטעברַא עיירפ .ןעדנעגעליקסוװָאנַאי
 .5 'ז ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ ,עמ

 .י ר"ד ,דלעפנעזָאר 7

 :גיא ךוז .רעקיטירק ץענייז ןוא װָאטַאנגיא

 :ארעטיל רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ .וָאטַאנ

 .6 1 ,1935 ַאגָאקיש ןפַאש רעשיז

 .י ר"ד ,דלעפנעזָאר ,8

 ייטרַאּפ ןוא ןעיטרַאּפ ןגעװ וָאטַאנגיא

 נַאװצ ןוא ףניפ .הָאטַאנגיא דוד ,טייקשיא

 .ָאגַאקיש .ןפַאש רעשירַארעטיל רָאי קיצ

 ,42 'ז ,5

 ,ל ,גייווצנעזָאר ,9

 עברַא עיײרפ .דניירפ ןוא רערעל א וצ

 .2 'ז ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ .עמיטש רעט
 ףסוי ,קינלָאר ,0

 ןיא יקסװָאנַאא .ש וצ ןעגנואיצַאב עניימ

 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,"ש' אפ , רעד
 .25 ןוא 17 ז"ז ,1951 ,15 'בעפ ,י"נ

 ףסוי ,קינלָאר 1

 ידי ,עקירעמַא ןיימ , לָאמ ןטייװצ םוצ
 .13 'ז ,1951, 4 יַאמ ,י"נ ,רעפמעק רעש

 | .לוַאס ,ןיקסַאר ,2

 עברַא עירפ .רעקיטירק סלַא יקסוָאנַאי

 ,12 'ז ,1914 ,12 'טּפעס ,י"נ ,עמיטש רעט

 ףלָאדור ,רעקָאר ,9
 רענָאדנַאל רעד ףיוא סולפנייא סיקסווָאנַאי

 יטש רעטעברַא עיירפ .גנוגעוואב-רעטעברא

 .8 'ז ,1934 ,14 טּפעט 'י"נ ,עמ

 ףלָאדור ,רעקָאר ,4
 ןוא / דניירפ-רעטעברַא, רעקילָאמַא רעד
 רעטעברַא עיירפ ןָאדנָאל ןיא יקסװָאנַאי .ש
 עירפ .6 'ז ,1948 ,18 ינוי ,י"ינ ,עמיטש

 ,1948 ,25 ינוי ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 יֵלְוי ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עײרפ .6 'ז

 .6 'ז ,1948 ,2

 ןירושי סםיּפעי

 ףלָאדור ,רעקָאר ,9
 סיקסװָאנַאא ךָאנ דניירפ" ברַא; רעד
 רעטעברַא עיירפ  .ןָאדנַאל ןופ רָאפקעװַא

 עירפ .3 'ז ,1948 ,23 ילוי ,י"נ ,עמיטש

 ,1948 ,30 יֵלְּוי ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 7 ןוא 3 ז"ז

 ףלָאדור ,רעקָאר 6
 "ידי רעד וצ רבחמ םצנופ טרָאװריפנײרַא

 ןיא .תונורכז ענייז ןופ עבַאגסיוא רעש

 -עברַא עיירפ , עפורג רענָאדנָאל .םערוטש

 .12 'ז ,1952 ."עמיטש רעט

 ףלָאדור ,רעקָאר ,7

 צר ץעשידיי טימ שינעגעגאב עטשרל ןיימ

 ןיא .עּפָארײאחרזמ ןופ ןרענָאיצולָאװ

 :עברַא עיירפ , עּפורג רענָאדנָאל .םערוטש

 | 43 'ז ,1952 ."עמיטש רעט

 ףלָאדור ,רעקָאר ,8
 נָאל .םערוטש ןיא ,רעײגכָאנ סנַאמרעביל

 יפש  רעטעברַא עיײרפ, עֿפורג רענָאד

 ,233224 220 זײז ,1952 ."עמ

 ףלָאדור ,רעקָאר ,9
 יַאדנָאל .םערוטש ןיא ,בייהנָא רערעװש א

 ,"עמיטש רעטעברַא עײרפ, עּפורג רענ

 .248:245 ןײז ,2

 ףלָאדור ,רעקָאר ,0

 -רעשז , טפירשטייצ רעד ןופ גנודנירג יד

 עּפורג רענָאדנַאל .םערוטש ןיא ,"לאנימ
 ,254 יז ,1952 ."עמיטש רעטעברַא עײרפג

 ףלָאדור ,רעקָאר ,
 נָאל .םערוטש ןיא ,"טייהיירפ , עּפורג יד

 ,"עמיטש רעטעברַא עײרפ, עפורג רענָאד
 / .268:267 זײז ,2

 ףלאדור ,רעקָאר ,2

 גניגעואב רעד ןופ בעלפיוא רעסיורג רעד

 -ורג רענָאדנָאל .םערוטש ןיא .ןָאדנָאל ןיא
 יִז ,1952 ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, 9

4, 

 ףלָאדור ,רעקָאר ,92
 דטש ןיא ,רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעזדנוא

 רעטעברַא עײרפ , עּפורג רענָאדנָאל .םער
 ,350 'ז ,1952 ,"עמיטש

 .ה ,טַאלבנעזיור ,4

 רעשידיי ףיוא .ש אפ , רעד ןופ העּפשה
 -עברַא עײרפ .עקירעמא ןיא רוטַארעטיל



 עיפַארגָאילביביקסרַאנַאי .ט

 ז"ז ,1951 ,30 ץרַאמ ,י"נ .עמיטש רעט

 | / 7 ןוא 5

 .ב ,ןיקוויר ,8
 יָאה סקילעפ ןופ /תמא ןופ רעכוז יד,
 ײקסװָאנַאא .ש ןופ טצעזרעביא ,רעדנעל
 ,1910 ,11 רָאנ ,ןָאדנַאל ,דניירפ-רעטעברַא

 .11710 ז"ז

 םהרבא ,ןעזייר ,6

 בעפ ,י"נ ,טפנוקוצ ,ןרָאי-המחלמ

 .124:123 ןײז

 םהרבא ,ןעזייר ,7
 ,1939 ,י"נ ,ךובלמַאזירעדעפ .יקסװָאנַאי .ש

 ןמלז ,ןעזייר ,8

 רעד ןופ ןָאקיסקעל .יקסװָאנַאי ףסוי-ילואש
 יָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי

 ילַאּפש ,1928 ,ענליװ ,דנַאב רעטשרע .עיגָאל

 .1219'1224 ןט

 שריה ,ףייר ,9
 .ןבעל סיקסוװָאנַאי .ש ןופ רָאי עטצעל סָאד

 .1939 ,16 'בעפ ,י"נ ,סטרעװרַאפ

 שריה ,ףייר ,0

 יקסװָאנַאי .ש ןופ טײצרָאי ןטשרע םוצ
 ,1940 ,23 'בעפ ,טַאלבנכָאװ רעקרַאירינ

 .15214 ןײז

 | ,ס  ,גרעבצַאש ,1

 עײרפ .יקסװָאנַאא .ש טימ געט עטצעל

 ,1939 ,24 ץרעמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 .6 'ז

 בקעי ר"ד ,יקצַאש ,2

 .18 'ז ,1938 ,י"נ ,ןהכ ביל הדוהי

 בקעי ר"ד ,יקצַאש ,8

 ,לײטּפָאמַא ןופ ךוברָאי .ןהכ ביל הדוהי
 .24 'ז ,1938 ,יינ

 בקעי ר"ד ,יקצַאש .4
 עירפ .ךוב"רַאומעמ סיקסוװָאנאי ןגעו
 .1949 ,18 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברא

 .ד ,בוש 2
 -רַא רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 ָאוי .עקירעמַא ןיא גנוגעוואב-רעטעב

 .516 .ז ,1985 ,י"נ ,39 דנַאב .רעטעלב

 .מ ,ץטוש ,6
 רעטעברַא עיירפ, רעד םורא ןרָאי עניימ

 ,יינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,"עמיטש
 | .24 'ז ,1956 ,13 'נַאי

 ו

,0 

 1ד

 .כב ,ץטוש ,7

 רעטעברא עיירפ ,, רעד םורא ןרָאי עניימ

 ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ."עמיטש
 .3 'ז ,1956 ,10 'בעפ

 ,מ  ,ץטוש ,8

 רעטעברַא עיירפ , רעד םורַא ןרָאי עניימ
 ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,"עמיטש

 .2 'ז ,1956 ,20 לירּפַא

 .מ ,ץטוש ,9
 עריא ןוא עמיטש רעטעברַא עיירפ ,, יד
 ,ייַנ ,עמיטש רעטעברַא עירפ ,סרענעייל

 .4 'ז ,1956 ,4 יײמ

 :והילא ןַאמלוש ,0
 רעד וצ ךובלמַאז ."גנוטייצ רעטעברא יד ,
 ןיא עסערּפ רעשידי רעד ןופ עטכישעג

 רעשידיי רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,עקירעמַא

 .28 'ז ,1934 ,י"נ ,טּפַאשלעזעג רוטלוק

 והילא ,ןַאמלוש ,1
 עטכישעג ,םזילַאנרושז ןוא קיטסילַאנרושז

 עמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 ,64 'ז ,1943 ,י"נ .1900:1870 .עקיר

 .י ,ץראווש .ב2

 רעשידי רעד ןופ קעלפ רעצראוש רעד
 ,29 ,21 ,15 ,12 ,11 זײז ,1925 ,י"נ .סַאג

0 42. 

 השמ ,ןַאמקרַאטש ,5

 ףלָאדור וצ -- ןלעלַארַאּפ) .תושורי ייװצ
 .עמיטש רעטעברַא עײרפ .(לבוי טרעקַאר

 .19 'ז ,1944 ,1 ץרַאמ ,יינ

 השמ ,ןַאמקרַאטש ,4

 "גנוטיי: רעטעברַא , ןופ גנואײטשטנַא יד
 ראי 75 ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , ןוא
 {945 ,'"נ .עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי

1 34. 

 השמ ,ןאמקראטש ,95
 ידי רָאי 75 ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ ,
 ,1945 ,י"נ ,עקירעמַא ןיא עסערפ עש
 .4342 ןיז

 השמ ,ןַאמקרַאטש ,9
 יז ,1947 ,25 יַאמ ,י"נ ,ראודה .םירדענה

1, 

 השמ ,ןַאמקרַאטש ,7

 ,יײנ ,גָאט ."עמיטש רעטעברא עיירפ , יד
 ,1947 ,5 'טקָא
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 השמ ,ןַאמקרַאטש 8

 ,טלעװ יד ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד
 .2 'ז ,1947 'צעד ,סערײא-סָאנעוב

 השמ ,ןַאמקרַאטש .9

 יקסװָאנַאי .ש רענָאיּפ א ןופ תוגורכז יד

 .טייהיירפ ןשידיי ןופ ןרָאא עטשרע --
 ,/ 'גיוא ,י"נ ,גָאט .,.,םזילַאיצַאס ןכעל
09, 

 השמ ,ןַאמקרַאטש ,0
 ןט:11 םוצ .רענַאיּפ ַא ןופ תונורכז יד

 זיא רעכלעװ ,יקסװָאנַאי .ש ןופ טײצרַאי
 עיירפ ,1939 'בעפ ןטי1 םעד ןברַאטשעג
 ,1950 ,5 'בעפ ,יינ ,עמיטש ךעטעברַא

 .54 ןיז

 השמ ,ןַאמקרַאטש 1
 יטש רעטעברַא עיירפ ,ןלַאװק ןוא תורצוא
 .18 יז ,1951 ,16 'בעפ ,י"נ ,עמ

 השמ ,ןַאמקרַאטש ,2

 ,עמימש רעטעברַא עײרפ יקסװָאנַאי .ש

 .8 'ז ,1954 ,12 'בעפ ,י"נ

 השמ ,ןאמקרַאטש .2
 עיירפ ,עמיטש רעטעברא עיירפ , רָאי 4
 ,1955 ,11 'בעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא

 : ,4 'ז

 חֹונ ,גרעבנייטש ,4

 ,1864 ןיא קסניּפ ןיא .בעג ,יקסװָאנַאי .ש
 רַאורבעפ ןט1 ,קרָאיוינ ןיא ןברָאטשעג
 ץרַאמ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,9

 .| יז ,1949 ,8

 ןירושי טיפעי

 .א ר"ד ,גרעבסַארטש ,9
 'ַאי .ש ןיא ןעגנורעסעבסיוא עכעלכאז

 ּרעטעברַא עיירפ .ןעגנורעגירעד סיקסווָאנ
 .5 יז ,1929 ,10 יַאמ ,י"נ ,עמיטש

 ,מ ,ןָאזלאומש .,6
 ףעטעברַא עײרפ .עשטניװ ןוא ןליפעג

 .2 ז ,1914 ,12 'טפעס ,י"נ ,עמיטש
 .י ,שטיוועלומש .א0

 -רָאפ , ןופ רעיוב יד יב תובא-רבק ףיוא

 ,1987 ,19 יַאְמ ,י"נ ,סטרעװרַאפ ,,סטרעוו

 .ז ,רעש .4
 ןטסאקווירב ןטמירַאב סיקסװָאנַאי .ש בילוצ

 יִרַא עיירפ .ןעמָאנ ןיימ ןטיבעג ךיא בָאה
 יז ,1956 ,13 'נַאי ,י"נ ,עמיטש רעטעב

9, 

 ,מ ,רעינַאּפש ,568

 :'עברַא עײרפ .בוט -םוי רעסיווג רעזדנוא

 יז ,1914 ,12 .טּפעס ,י"נ ,עמיטש רעט

2 

 .מ ,רעינַאּפש 9

 ירַא עיירפ .ךאװ רעד ףיוא רָאי 40 רעביא

 ז"ז ,,11943 ,12 'בעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעב

 7 ןוא 3

 סקַאמ ,רעינַאּפש ,0

 םָארגָאּפ א ,יקסװָאנַאי .ש ןגעװ תוגורכז
 יש" אפ יד ןוא .י .ש ."ש"אפ , רעד ףיוא
 ןימ וצ טמוק .י .ש .סעיסרוקסקע-ףיש
 יבעפ ,י"נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,היװל

 ,25 'ז ,1951 6

 ןיקסווָאנַאי .ש ןגעוו ןעלקיטרַאטייל ןוא ןציטָאנ

 ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנומייצ ןיא

 י'ויג ;ךובקנעדעג טאטשלעדע רוד ,1

 ,182 181 ןיז ,1953 ,סרָא = |
 .דליב ןוא עיפַארגָאיב עצרוק יקסװָאנַאי .ש

 1924 יג ;קרָאידוינ ,טרָאװ סָאד ,2

 .5 יז

 ,יקסװָאנאי .ש
 ,(םואעליבוי

 יצעד ;סערייא סָאנעוב ,טלעוו יד ,53

 ןקירעי קיצכעז ןייז וצ)

 ,2 יד ,1

 ,"ץמיטש רעטעברַא עיירפ יד ,

 'צעד ;סערייא סָאנעוב ,טלעוו יד 4

8, ' 8. 

 ןיוש ןעניישרעד תונורכז סיקסוָאנַאי .ש

 ,בורקב רָאג

 ;,קרָאי וינ ;קסניּפ ראי טנזיוט 52

 / .325:323 זײז ,1



 עיּפַארגָאילביבײקסװַאגַאי .ש

 ,יקסװָאנַאי ףסוי לואש
 ,11 יבעפ :;עשרַאו ,"סיֹורָאפ, ,0

 ,ם יז ,9 |
 .יקסװָאנַאי .ש ןברָאטשעג

 ,2 'בעפ ;קרָאי-וינ ,סטרעוורָאפ ,7

9. 

 ,ןברָאטשעג יקסװַאנַאי .ש

 ,3 יבעפ ,קרָאי-וינ ,סטרעוורָאפ ,8
9, 

 -רָאפ,, ןופ טנייה יקסװָאנאי .ש ןופ היול

 -ַאב טעיצַאזינַאגרָא עליפ ,גנידליב- סטרעו

 ,ךיז ןקיליײט

 ,8 יֿבעפ :;קרָאידוינ ,סטרעוורָאֿפ ,9

9, 

 -סיכרַאנַא םעד רַאפ היול עלופסקורדנייא

 'יפ'רעטעברא ןוא רעלעטשטפירש ןשיט
 .יקסוװָאנאי .ש רער

 ,19 ירּפַא ;קרָאידוינ ,סטרעוורָאפ ,860/
3, 

 ;ןברָאטשעג יקסװָאנַאא .ש ןופ הנמלַא

 ,גָאטײב רעגײזַא 1 ,טנייה היוול

 רעצעזטפירש עשידיי רָאי קיצפופ ,

 .ןס9פ יז ,1938 ,טרָאיריב :ןָאינוי

 .ןעייג ןעגנוטייצ ןוא ןעמוק ןעגנוטייצ

 יִּטְכֶא :קרָאי-וינ ,(רעד) דניירפ ,2
 ,2 יז ,4

 ,םואעליבוי רעקירעי 70 יקסװָאנַאי .ש !

 ךירּפַא ;קרָאי-וינ ,(רעד) דניירפ ,8
 .3:2 ײז ,9

 ,יקסװָאנַאי .ש
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 "וינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,4
 ,1924 ,18 לירּפַא ;קרָאי

 ןטסקיצכעז ןייז וצ) יקסװָאנַאי .ש עסָאנעג
 .(1924 לירּפַא ןט18 םעד ,גָאטסטרובעג

 -וינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,8
 .2 'ז ,1924 ,25 לירּפַא ;קרָאי

 "דא עיירפ , רעד וצ יקסוָאנַאי .ש עסַאנעג
 ,לקיטראטײל ,"עמיטש רעטעב

 -וינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,6

 .1926 ,1 יּטְסִא :קרָאי
 ןופ קירוצ ךיז טיצ יקסװָאנאי .ש עסָאנעג
 ,"סטרעװרָאפ , ןיא טפַאשרעטעברַאטימ

 -ינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,
 .8 יז ,19840 ,20 'טפעס :;קרָאי

 -עדפיוא הבצמ --- יקסוװָאנַאי .ש רעד וצ
 ,(לקיטראטייל) .גנוק

 -ינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,8
 ,8 יז ,1940 ,27 יטּפעס ;קרָאי

 ,גנוקעדפיוא-הבצמ יקסווָאנַאי .י .ש

 -ןינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,9

 - .3989 ,18 ץצרעמ ;קרָאי
 ,טיוט ןייז ךָאנ רָאי ןעצ :יקסװָאנַאי ,ש

 -וינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,0
 .8 יז ,1953 ,24 לירּפַא ;:קרָאי

 ,(גָאלַארקעג) .יקסווָאנַאי עזיל

 -ונ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ 1

 .1956 ,30 יװָאג ;קֹרָאי

 .ךובילַאירָאמעמ יקסוװָאנַאי .ש
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